
Läsglädje 
Läsfest för elever i åk 5-6 





Bokquiz



Para ihop rätt 
inledning med rätt bok





1.

Den unge igelkotten x Bouchard de La 
Poterie hade just städat  klart sin bostad och 

nynnade så där som folk gör när de är på 
väldigt gott humör: da… dadam … dada… När 

allt var i perfekt ordning, sopborsten 
avskakad genom fönstret och skyffeln 

upphängd på sin spik igen, programmerade 
han ugnen så att potatisgratängen precis 

skulle vara klar när han kom tillbaka. Sedan 
drog han på sig kavajen, knäppte den framtill 
och noterade samtidigt att det bildades små 
veck i tyget eftersom hans lilla mage putade 
ut mer och mer. Han borde nog dra ner lite 

på småkakorna. 

















5.





6. 

Du kanske promenerar längs med Bulevarden 
en höstdag när nästan alla löven hunnit singla 

ner från träden. Du går förbi 
Fruntimmersskolan och fortsätter en bit mot 
hamnen. Så får du för dig att titta uppåt mot 
det bruna huset med de många balkongerna. 
Du ska inte stå där och titta länge, för på den 
här platsen kan man inte vara alltför försiktig. 
Droskorna och handelskärrorna från hamnen 

dundrar förbi med väldig fart. 

Men låt oss säga att du får syn på någon i ett 
fönster på tredje våningen. 





7. 

Förr trodde man att cigaretter var nyttiga 

1952 var Stanley Matthews fotbollsstjärna i 
England. I en annons för cigarettmärket 

Craven `A´ står Stanley Matthews i sin 
fotbollströja. Han ler och håller en tänd 

cigarett. 

”Precis som många andra kända idrottsmän 
röker Stanley Matthews helst Craven `A´”, 

står det i annonsen. 

”De är bäst för halsen”, säger Stanley 
Matthews. 





8. 

”Inte mer!”

Rösten kommer från någon av de bakre 
sängraderna. De sömnsluddriga orden följs av ett 
utdraget jämmer. Mika slår upp ögonen. En kort 

stund ligger hon stilla och ser röken från sin 
andedräkt stiga mot taket. Kvar i tankarna finns 

resterna från en underbar dröm, skärvor av en blå 
sommarhimmel. Hon försöker samla 

minnesbilderna men de rinner ur henne som 
vatten ur en trasig hink. Från andra ändan av 

sovsalen hörs knäppandet från den svalnande 
kakelugnen. Sängen är varm och Mika hoppas 

slippa att kliva upp. Men när jämrandet hörs igen 
drar hon motvilligt av sig filten och svingar benen 

över sängkanten. 





Rätta svaren



1.

Den unge igelkotten x Bouchard de La 
Poterie hade just städat  klart sin bostad och 

nynnade så där som folk gör när de är på 
väldigt gott humör: da… dadam … dada… När 

allt var i perfekt ordning, sopborsten 
avskakad genom fönstret och skyffeln 

upphängd på sin spik igen, programmerade 
han ugnen så att potatisgratängen precis 

skulle vara klar när han kom tillbaka. Sedan 
drog han på sig kavajen, knäppte den framtill 
och noterade samtidigt att det bildades små 
veck i tyget eftersom hans lilla mage putade 
ut mer och mer. Han borde nog dra ner lite 

på småkakorna. 



Jefferson
av Jean-Claude 

Mourlevat





Kepler62:
Inbjudan

av Timo Parvela, 
Bjørn Sortland och 

Pasi Pitkänen





Jag överlevde 
Titanics 

undergång 
1912

av Lauren Tarshis





Den 
fantastiska 

Ivan
av Katherine Applegate



5.



Vita 
lögner, 

röda 
hjärtan

av Nora Dåsnes 



6. 

Du kanske promenerar längs med 
Bulevarden en höstdag när nästan alla 

löven hunnit singla ner från träden. Du går 
förbi Fruntimmersskolan och fortsätter en 
bit mot hamnen. Så får du för dig att titta 
uppåt mot det bruna huset med de många 
balkongerna. Du ska inte stå där och titta 
länge, för på den här platsen kan man inte 

vara alltför försiktig. Droskorna och 
handelskärrorna från hamnen dundrar 

förbi med väldig fart. 

Men låt oss säga att du får syn på någon i 
ett fönster på tredje våningen. 



Nattens 
drottning

av Eva Frantz



7. 

Förr trodde man att cigaretter var nyttiga 

1952 var Stanley Matthews fotbollsstjärna i 
England. I en annons för cigarettmärket 

Craven `A´ står Stanley Matthews i sin 
fotbollströja. Han ler och håller en tänd 

cigarett. 

”Precis som många andra kända idrottsmän 
röker Stanley Matthews helst Craven `A´”, 

står det i annonsen. 

”De är bäst för halsen”, säger Stanley 
Matthews. 



Saker som 
(nästan) 

ingen vet
av 

Andreas Palmaer 
och 

Bengt Fredrikson



8. 

- Inte mer!

Rösten kommer från någon av de bakre
sängraderna. De sömnsluddriga orden följs av ett
utdraget jämmer. Mika slår upp ögonen. En kort

stund ligger hon stilla och ser röken från sin 
andedräkt stiga mot taket. Kvar i tankarna finns
resterna från en underbar dröm, skärvor av en

blå sommarhimmel. Hon försöker samla
minnesbilderna men de rinner ur henne som
vatten ur en trasig hink. Från andra ändan av 

sovsalen hörs knäppandet från den svalnande
kakelugnen. Sängen är varm och Mika hoppas

slippa att kliva upp. Men när jämrandet hörs igen
drar hon motvilligt av sig filten och svingar

benen över sängkanten. 



Nattkorpen
av Johan Rundberg



Lycka till!


