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TIL ROMANEN NITTEN RØDE ROSER
UDARBEJDET AF HELLE HELMERSEN

Special-pædagogisk forlag
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Før læsning - Forforståelse

Hvad er bogens titel?  _________________________________________________

Hvem har skrevet bogen? _____________________________________________

Har du læst bøger af denne forfatter før? ________________________________

Hvilke? _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Hvilket forlag har udgivet den? ________________________________________

Forsiden
Se på billedet på forsiden. Tænk over hvad du vil svare på disse spørgsmål:

1. Hvad ser du?
2. Hvad tror du der foregår?
3. Hvor?
4. Hvornår?
5. Hvilken stemning er der på billedet?
6. Hvilke lyde tror du der er?
7. Hvordan tror du der lugter?
8. Hvordan virker bogen på dig?
Tal med de andre i klassen om svarene på spørgsmålene.

Bagside og indholdsfortegnelse
Læs teksten på bagsiden af bogen.
Find indholdsfortegnelsen.
Hvor mange kapitler er der i bogen?
Hvad tror du bogen handler om? Hvilke ord tror du passer til bogen?
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Vælg de ord du tror passer

alkohol angst ansvar arbejde aviser

begravelse biler blomster børn Danmark

død familie ferie fest heste

hævn intelligens kunst krig kriminalitet

kvinde kærlighed læge løgn magt

matematik misbrug moral mord musik

natur narkotika nervøsitet penge politi

politik problemer sex sindssyge smart

smerte sport stolthed svindel sorg

travløb ulykke varme venskab vold

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt.

Har du lyst til at læse bogen?   ja     nej

Under læsning  - Opgaver til de enkelte kapitler

Læsevejledning
Du skal nu i gang med at læse bogen.
Du kan vælge at læse hele bogen først.
Bagefter kan du så læse den igen mens du løser opgaver.
Du kan også vælge at læse et kapitel ad gangen og bagefter løse opgaverne til
kapitlet.  Læg mærke til hvilke ord du skal kende inden du læser. Læs så
kapitlet uden stop. Løs opgaverne til sidst. Du må gerne bruge bogen når du
løser opgaverne.
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Kapitel 1  side 5 - 13

1.  Overskrift
Hvad hedder kapitlet? Skriv her:

_____________________________________________________________________

2.  Forforståelse
Kender du disse ord?
Dem skal du kende  inden du begynder at læse.
Løs denne opgave. Er der ord du ikke kender, kan du slå op i ordbogen eller
spørge din lærer eller dine klassekammerater.

Er disse påstande rigtige? Sæt kryds: Ja      Nej

1. Et kapel er en gammel skole.
2. En portier  arbejder på et hotel.
3. At rafle er at spille med terninger.
4. Man har det ikke godt hvis man har kvalme.
5. Stegt kan betyde fuld eller beruset.

3. Tid og sted
Hvor foregår de forskellige afsnit?  Sæt krydser:

Afsnit  1  2

På et hotel
I eller ved et privat hjem
På en bar restaurant

4. Handling   Sæt sætningerne i rigtig rækkefølge:

A. Rodger fandt cafe Hawai.
B. Rodger gik med servitricen hjem.
C. Rodger sad og tænkte tilbage.
D. Servitricen fortalte ham om ulykken.
E. Rodger tog tilbage til hotellet.
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5. Læs og forstå  Sæt ét kryds ved det rigtige svar

A. Hvad så Rodger i spejlet?
  ingenting
  en smuk ung mand
  en kommende morder
  sin far
  en træt ung mand

B. Hvorfor tog Rodger med servitricen hjem?
  fordi han ville have sex med hende
  fordi han var forelsket i hende
  fordi han syntes hun var sød og lækker
  fordi hun var billig
  fordi han skulle have nogle oplysninger af hende

C. Hvorfor vidste servitricen noget om ulykken?
  fordi hun dengang arbejdede på kroen hvor de fire drak
  fordi hun var veninde med den dræbte pige
  fordi hun havde læst om det i avisen
  fordi den dræbte pige også havde været servitrice
  fordi pigen var hendes søster

D. Hvorfor stak Rodger af fra servitricen?
  fordi hun havde dårlig ånde
  fordi hun ville kysse ham
  fordi han havde fået de navne han skulle have
  fordi han blev syg
  fordi han ikke havde nogen penge med

6. Læs og forstå

A. Tilbageblik
Noget af teksten beskriver at Rodger tænker tilbage. Find den del af teksten.
Skriv sidetal samt første og sidste sætning. Skriv her:

Første sætning side   : ______________________________________________

____________________________________________________________________
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Sidste sætning side  :  _______________________________________________

_____________________________________________________________________

B. Personer
Hvad hedder de fire personer som Rodger gerne vil have navnene på?
Skriv her:

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

7. Stemning
Hvordan er stemningen i cafe Hawai?

Vælg ord der passer på det du forestiller dig.

elegant ensomt flot frygteligt
harmonisk hyggeligt kedeligt koldt
larm mange mennesker ordentligt rart
rædselsfuldt uhyggeligt varmt vådt

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt.

Forestil dig.........
Hvilke lyde er der? Skriv her:

____________________________________________________________________

Hvad lugter der af? Skriv her:
Der lugter af ________________________________________________________

8. Mundtligt referat
Hvordan får Rodger kontakt med servitricen, og hvordan får han navnene ud
af hende?
Fortæl om det med dine egne ord.
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Kapitel 2 side 14 - 24

1. Overskrift
Hvad hedder kapitlet? Skriv her:

____________________________________________________________________

2. Forforståelse
Kender du disse ord?
Dem skal du kende  inden du begynder at læse.
Løs denne opgave. Er der ord du ikke kender, kan du slå op i ordbogen eller
spørge din lærer eller dine klassekammerater.

Er disse påstande rigtige? Sæt kryds: Ja Nej
1. Sorg er en mørk farve.
2. At sidde på gløder betyder at være nervøs.
3. Uagtsomt manddrab er mord på grund af uheld.
4. En sædelighedsforbryder er en der stjæler sæder.
5. Et indfald er en ide.
6. En ankel en en mosters mand.
7. At undre sig er at blive overrasket og forbavset.

3. Tid og sted
Hvor foregår de forskellige afsnit? Sæt krydser:

Afsnit  1     2     3    4     5

På et hotel             
I eller ved et privat hjem             
På en bar/restaurant             
På gaden             

4. Handling  Sæt sætningerne i rigtig rækkefølge:

A. Rodger fik at vide at pigen var Durants datter.
B. Rodger sad og tænkte på sin hævn.
C. Rodger slog Gutte ihjel.
D. Rodger blev kæreste med Gutte.
E. Rodger fandt frem til Durants adresse.
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5. Læs og forstå   Sæt ét kryds ved det rigtige svar

A. Hvordan ville Rodger hævne sig?

  han ville slå Bech, Durant og de to kvinder ihjel
  han ville tage det mest elskede fra de fire
  han ville slå Janus Bech ihjel
  han ville voldtage Durants datter
  han vidste det ikke

B. Hvordan havde Henry Durant og Gutte det med hinanden?

  de var ikke særlig gode venner
  de var meget knyttet til hinanden
  de havde ikke særlig meget med hinanden at gøre
  de hadede hinanden
  de kendte ikke hinanden

C. Hvordan fandt Rodger frem til Durants adresse?

  han fik den af en servitrice
  han fandt den i telefonbogen
  det  var en tilfældighed
  han fik den fra Durants arbejdsplads
  han spurgte på en tandklinik

D. Hvordan slap Rodger ud fra hotellet?

  han løb
  han kravlede ned ad brandtrappen
  han forklædte sig og gik gennem receptionen
  han gik gennem parkeringskælderen
  han sneg sig uset ud

6. Læs og forstå

A. Personer
På side 15-16 får du en del informationer om Henry Durant og hans datter.
Prøv at finde dem og skriv dem ind i skemaet her.

           Henry Durant      Gutte
___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________
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___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________

B. Handling
Hvad sker der mellem afsnittet “Hvor finder jeg Durant?” og afsnittet
“Rodger og Gutte”?     Fortæl om det med dine egne ord.

7. Stemning
Hvordan er der oppe på taget af hotel “Orienten”?

Vælg ord der passer på det du forestiller dig.

angst elegant ensomt flot forelsket
frygteligt harmoni hyggeligt kedeligt koldt
larm mennesker mørkt nervøs spændende
ordentligt rart romantisk rædselsfuldt stille
stjerner uhyggeligt varmt vind vådt

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt.

Forestil dig.........
Hvilke lyde er der? Skriv her:

___________________________________________________________

Hvad lugter der af? Skriv her:

Der lugter af ________________________________________________
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8.  Mundtligt referat
Hvordan er Gutte?
Giv en beskrivelse af Gutte med dine egne ord.

Hvordan er forholdet mellem Gutte og Rodger?
Beskriv det med dine egne ord.

9.  Til eftertanke.......
Hvad tror du nu der sker?
Tænk over det og snak om det i klassen.

Kapitel 3   side 25 - 34

1.  Overskrift
Hvad hedder kapitlet? Skriv her:

___________________________________________________________

2. Forforståelse
Kender du disse ord?
Dem skal du kende  inden du begynder at læse.
Løs denne opgave. Er der ord du ikke kender, kan du slå op i ordbogen eller
spørge din lærer eller dine klassekammerater.

Er disse påstande rigtige?    Sæt kryds: Ja  Nej
1. Et vidne er en person der har set noget.   
2. En drabsafdeling er en del af et hospital.   
3. Løgn er en grøntsag.   
4. At underrette er at fortælle noget til nogen.   
5. Et offer har det ikke godt.   
6. At undvige er at flygte.   
7. Et genfærd er et spøgelse.   
8. En indsprøjtning gives ofte af en sygeplejerske.   
9. Retsmedicinsk Institut undersøger ofre for forbrydelser.   
10. En henrettelse er en fornøjelse.   
11. At have ret til er at få dessert.   
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3. Tid og sted
Hvor foregår de forskellige afsnit?  Sæt krydser:

Afsnit  1     2     3    4     5

I eller ved et privat hjem             
På gaden             
På politistationen             
Et ukendt sted             

4. Handling  Sæt sætningerne i rigtig rækkefølge:

A. Guttes forældre fik besked.
B. Henry Durant blev indlagt.
C. Politiet gik rundt på gaden og talte med de chokerede vidner.
D. Durant gik rundt og ledte efter sin datter.
E. Rodger ringede til Henry Durant.

5. Læs og forstå

Fire rygter
I første afsnit var der en del rygter om Guttes død.
Hvad gik 4 af dem ud på? Skriv her:

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________
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6. Læs og forstå   Sæt ét kryds ved det rigtige svar

A. Hvorfor gik Durant ud efter sin datter?

  fordi han troede hun var kørt ned
  fordi han ikke stolede på hende
  fordi han troede hun var sammen med nogle udlændinge
  fordi hun skulle op på arbejde næste dag
  fordi han savnede hende

B. Hvordan reagerede Henry Durant på oplysningen om Guttes død?

  han græd
  han blev sindssyg
  han var ligeglad
  han tævede Guttes mor
  han gik på druk

C. Hvor længe kendte Gutte og Rodger hinanden?

  2 dage
  3 dage
  4 dage
  5 dage
  en uge

D. Hvorfor fik Rodger pludselig travlt med at finde Janus Bech?

  fordi han ikke kunne vente længere
  fordi han var bange for Bech skulle dø af en blodprop
  fordi han skulle til Costa del Sol
  fordi han havde kendt Gutte
  fordi politiet var på sporet af ham

7. Personer og mundtligt referat
På side 5 og side 32-33 får du en del oplysninger om Rodger.
Skriv oplysningerne her:
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Beskriv personen Rodger mundtligt med dine egne ord.

8. Til eftertanke.......
Prøv at sætte dig i Henry Durants sted. Kan du forstå ham? Hvad ville du
have gjort? Hvad tror du der sker med ham?
Tænk over det og snak om det i klassen.

Kapitel 4   side 35 - 53

1. Overskrift
Hvad hedder kapitlet? Skriv her:

___________________________________________________________

2. Forforståelse
Kender du disse ord?
Dem skal du kende  inden du begynder at læse.
Løs denne opgave. Er der ord du ikke kender, kan du slå op i ordbogen eller
spørge din lærer eller dine klassekammerater.

Er disse påstande rigtige? Sæt kryds: Ja         Nej
1. En bule er det samme som et værtshus.
2. Forgæves betyder forkølet.
3. En gallupundersøgelse er en analyse af et marked.
4. Man kan gisne om vejret.
5. En obduktion er noget man spiser til jul.
6. En skypumpe kan man pumpe en cykel med.
7. At slynge er det samme som at kaste.

3. Tid og sted
Hvor foregår de forskellige afsnit? Sæt krydser:

Afsnit 1     2     3     4     5     6     7    8

På et hotel                   
I eller ved et privat hjem                   
På en bar/restaurant                   
På politistationen                   
På et hospital                   
Ude i skoven                   
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4. Handling   Sæt sætningerne i rigtig rækkefølge:

A. Otto Lintz blev myrdet.
B. Rodger fandt en der kendte Maggi.
C. Rodger skiftede udseende.
D. Rodger skrev til Henry Durant.
E. Rodger kom hjem til Maggi.

5. Læs og forstå   Sæt ét kryds ved det rigtige svar

A. Hvad mener kriminalassistent Anker om Gudruns død?

  at hun faldt ned fra taget
  at hun sprang ned fra taget
  at hun blev smidt ned fra taget
  at hun røg ud af et vindue
  at hun begik selvmord

B. Hvordan fandt Rodger Maggis adresse?

  han fik den af bartenderen
  han fandt et brev med adressen
  han spurgte oplysningen
  han kiggede i telefonbogen
  han fik den af hotelportieren

C. Hvorfor skrev Rodger til Durant?

  for at hjælpe ham
  for at gøre ham ondt
  for at drille politiet
  fordi han kendte ham
  for at fortælle sandheden

D. Hvorfor tog Maggi ikke med sin mand til Skovbohus?

  fordi hun skulle være sammen med en veninde
  fordi hun skulle tale med sin elskede
  fordi hun var bange
  fordi hun ikke gad
  fordi Otto ikke ville have hende med
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6. Læs og forstå

A. Tilbageblik
Noget af teksten på side 22 beskriver at Rodger tænker tilbage.
Find den del af teksten. Skriv den her:
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

7. Stemning
Hvordan er der i Maggis hus?

Vælg ord der passer på det du forestiller dig.

desperat elegant ensomt fattigt
flot frygteligt harmonisk hyggeligt
kedeligt koldt larm mennesker
stilfuldt ordentligt rart rigt
rædselsfuldt stille uhyggeligt varmt

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt.

Forestil dig.........
Hvilke lyde er der?  Skriv her:

___________________________________________________________

Hvad lugter der af?  Skriv her:

Der lugter af ________________________________________________
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8. Mundtligt referat
Hvordan fandt Rodger frem til Maggi? Hvordan narrede han hende, og
hvordan fik han ram på Otto Lintz?
Fortæl om det med dine egne ord.

Rodger sikrede sig at han ikke kunne genkendes. Hvordan gjorde han det?
Fortæl om det med dine egne ord.

9. Til eftertanke.......
Tror du Rodger fik ram på Maggi denne gang? Hvad tror du nu der sker?

Kapitel 5  side 54 - 67

1. Overskrift
Hvad hedder kapitlet? Skriv her:

___________________________________________________________

2. Forforståelse
Kender du disse ord?
Dem skal du kende  inden du begynder at læse.
Løs denne opgave. Er der ord du ikke kender, kan du slå op i ordbogen eller
spørge din lærer eller dine klassekammerater.

Er disse påstande rigtige? Sæt kryds: Ja Nej
1. En spejderuniform bruges af en togfører.
2. En spejderfører arbejder med børn og unge.
3. Man er ulykkelig når man er fortvivlet.
4. Sædelighedspolitiet arbejder med prostitution.
5. Det er ulovligt at være utro.
6. At fikse kan betyde at ordne noget.
7. Politiets arbejde er at efterforske.
8. Interpol er udenrigspolitik.
9. Heste bruges ofte til væddeløb.
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3. Tid og sted
Hvor foregår de forskellige afsnit? Sæt krydser:

Afsnit  1     2     3    4     5     6     7

På et hotel                   
I eller ved et privat hjem                   
På en bar/restaurant                   
På politistationen                   
På et hospital                   
Andre steder                   

4. Handling  Sæt sætningerne i rigtig rækkefølge:

A. Anker talte med de unge i ponyklubben.
B. Maggi så sin døde mand.
C. Rodger fandt ud af at han havde myrdet den forkerte.
D. Politiet afhørte Maggi.
E. Otto Lintz blev fundet.

5. Læs og forstå   Sæt ét kryds ved det rigtige svar

A. Hvor lang tid gik der inden Otto Lintz blev fundet?
  en nat
  5 - 7 timer
  et par minutter
  cirka en time
  et par dage

B. Hvad lavede Maggi før hun traf Otto Lintz?
  hun var studerende
  hun arbejdede med heste
  hun var ung pige i huset i England
  hun var prostitueret
  hun var arbejdsløs
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6. Læs og forstå

På side 63 nederst og side 64 får du oplysninger dels om Rodger og dels om
hvad der sker i Maggis hus. Find nogle af dem og skriv dem ind i skemaet
her.

                      Rodger        Maggis hus
___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________

___________________________ _____________________________

7. Stemning
Hvordan er der ude i skoven hvor Otto Lintz bliver myrdet?

Vælg de ord du synes passer.

angst dejligt ensomt flot
frygteligt harmonisk hyggeligt kedeligt
koldt kærlighed larm mørkt
ordentligt penge rart rædselsfuldt
træt uhyggeligt varmt vådt

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt.

Forestil dig.........
Hvilke lyde er der? Skriv her:

___________________________________________________________

Hvad lugter der af? Skriv her:

Der lugter af ________________________________________________
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8. Mundtligt referat
På side 56-60 taler kriminalassistent Anker med Maggi.
Forestil dig at du er kriminalassistenten. Fortæl med dine egne ord om
samtalen og hvad du tænker.

9. Til eftertanke.......
Find syvende afsnit. Forestil dig du er Rodger. Fortæl hvad der sker og
hvordan du har det.

10. Personkarakteristik

Hvordan er Rodger?
Vælg de ord som du synes passer på  Rodger.

billig charmerende dum farlig forelsket
fræk god hjælpsom hård kærlig
køn naiv ond retfærdig sindssyg
skør smart smuk snedig snerpet
stor stærk sur svag sød
sølle uforskammet umoralsk venlig ærlig

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt.
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Kapitel 6  side 68 - 84

1. Overskrift
Hvad hedder kapitlet? Skriv her:

___________________________________________________________

2. Forforståelse

Kender du disse ord?
Dem skal du kende  inden du begynder at læse.
Løs denne opgave. Er der ord du ikke kender, kan du slå op i ordbogen eller
spørge din lærer eller dine klassekammerater.

Er disse påstande rigtige?      Sæt kryds: Ja Nej         .
1. Et slag kan betyde en kamp.
2. Man tørrer lomme med et lommetørklæde.
3. En gerningsmand er en forbryder.
4. Et patronhylster er en uniform.
5. Skepsis er det samme som tvivl.
6. Kosmetik købes i et ishus.
7. En rabat er en vejkant.
8. En høg er en rovfugl.
9. Man kan melde sig til politiet.
10. At fordømme har noget med fodbold at gøre.
11. Man bliver narret når man hopper på noget.
12. Storhedsvanvid er at være meget selvglad.

2. Tid og sted
Hvor foregår de forskellige afsnit? Sæt krydser:

Afsnit  1     2     3    4     5     6

På et hotel                
I eller ved et privat hjem                
På politistationen                
I en butik                
Ved en rasteplads                



21

3. Handling   Sæt sætningerne i rigtig rækkefølge:

A. Janus Bech var på tur med sit barnebarn.
B. Rodger skød Poul.
C. Janus Beck meldte sig selv.
D. Rodger gik i biografen.
E. Politiet underrettede Maggi om Pouls død.

4. Læs og forstå

A. Hvorfor ringer Rodger?   Sæt to  krydser
  fordi hans kone skal høre musikken
  fordi Fannnys Hvidevarer skal høre musikken
  fordi han vil have Poul med ind bagved
  fordi han er bange
  fordi han vil have Poul til at skrue op for musikken

B. Hvad skal politiet tro?   Sæt to  krydser
  at Poul er blevet myrdet
  at Poul har begået selvmord
  at Poul har været ude for et røveri
  at Poul har myrdet Maggis mand
  at Poul var gået fallit

C. Hvem er den unge mand i den ternede jakke?
Sæt ét kryds ved det rigtige svar

  Jan
  Rodger
  en ukendt
  Poul
  Lars
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5. Læs og forstå

A. Fire grunde
Anker er mistænksom med hensyn til Pouls død. Anker tror ikke Poul har
skudt sig selv. Han tror der er noget galt. Der er fire ting som gør ham
mistænksom. Hvilke fire? Skriv her:

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

B. Handling og mundtligt referat
Hvad sker der i afsnittet “Hvordan har Janus Bech det?”?
Fortæl om det med dine egne ord.

Overskriften til fjerde afsnit er „Kunne det blive et barn?“. Hvorfor har
afsnittet denne overskrift? Hvem tænker det spørgsmål? Fortæl om det med
dine egne ord.

Hvorfor beslutter Janus Bech at melde sig selv? Fortæl om Janus Bechs
situation med dine egne ord.

6. Stemning
Hvordan er der i Poul Rasmussens forretning?

Vælg ord der passer på det du forestiller dig.

elegant dejligt ensomt flot
frygteligt harmonisk hyggeligt kedeligt
koldt larm mange mennesker mørkt
ordentligt rart rodet rædselsfuldt
støvet uhyggeligt varmt vådt

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt.
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Forestil dig.........
Hvilke lyde er der?  Skriv her:

___________________________________________________________

Hvad lugter der af?  Skriv her:
Der lugter af ________________________________________________

7. Til eftertanke.......
Hvad ville du have gjort hvis du var Bech?
Tænk over det og tal med de andre i klassen om det.

Kapitel 7 side 85 - 106

1. Overskrift
Hvad hedder kapitlet? Skriv her:
____________________________________________________________________

2. Forforståelse
Kender du disse ord?
Dem skal du kende  inden du begynder at læse.
Løs denne opgave. Er der ord du ikke kender, kan du slå op i ordbogen eller
spørge din lærer eller dine klassekammerater.

Er disse påstande rigtige?  Sæt kryds: Ja Nej         .
1. En klint er en stejl skrænt.
2. Gigt er en sygdom.
3. Skodder er det samme som gardiner.
4. At vove er at turde.
5. En afgrund er noget man spiser til jul.
6. En bøddel slår ihjel.
7. Bedrageri er det samme som mord.
8. At stille noget i bero er at standse noget.
9. Jalousi er en frygtelig følelse.



24

Ja Nej
10. En rasende mand kan være desperat.
11. En kat er ude efter mus.
12. Ens signalement er ens udseende.
13. At være på sporet er at være narkoman.
14. En plaid bruges til opvask.
15. Livgarden bevogter dronningen.
16. Man føler rædsel når man er bange.

3. Tid og sted
Hvor foregår de forskellige afsnit? Sæt krydser:

Afsnit  1     2     3    4     5     6     7

På politistationen                   
I et sommerhus                   
Ved en klint                   
Andre steder                   

4. Handling  Sæt sætningerne i rigtig rækkefølge:

A. Fru Hermansen døde.
B. Kriminalassistent Anker fandt forbindelsen mellem de tre mord.
C. Rodger gik ud til klinten sammen med Maja og hendes mor.
D. Rodger ringede til Maja Ruge.
E. Maja Ruge og hendes mor mødte Rodger.

5. Læs og forstå   Sæt ét kryds ved det rigtige svar

A. Hvorfor skjulte Maja og hendes mor den unge mand?
  fordi de var bange for ham
  fordi de troede han var flygtet fra militæret
  fordi han skulle til Sverige
  fordi han var amerikaner
  fordi han var syg
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B. Hvilket ord fik Anker til at forbinde de tre mordsager?
  skrivebordet
  spritkørsel
  manddrab
  papirer
  pakke

C. Hvilket arbejde havde Rodger?
  han var damefrisør
  han arbejdede på et hotel
  han var arbejdsløs
  han solgte inventar til frisørsaloner
  han handlede med heste

D. Hvorfor skulle det sidste mord ske den 15. december?
  fordi det var Rodgers fødselsdag
  fordi det var Bittens fødselsdag
  fordi det snart var jul
  fordi politiet var på sporet af ham
  fordi det var Janus Bechs fødseldag

6. Læs og forstå

A.
Noget af teksten på side 86 og 88 beskriver Rodgers løgn over for de to
damer. Skriv sætningerne her:

Side 86 :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Side 88:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Stemning
Hvordan er stemningen i sommerhuset den første aften sammen med
„soldaten“?

Vælg ord der passer på det du forestiller dig.

dejligt ensomt flot frygteligt
harmonisk hyggeligt kedeligt koldt
larm mange mennesker ordentligt rart
rædselsfuldt uhyggeligt varmt vådt

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt.

Forestil dig.........
Hvilke lyde er der? Skriv her:
_____________________________________________________________________

Hvad lugter der af? Skriv her:
Der lugter af _________________________________________________________

8. Mundtligt referat
Forestil dig du er Maja. Fortæl om sidste afsnit med dine egne (Majas) ord.

9. Til eftertanke.......
Hvorfor myrdede Rodger ikke også Maja? Hvad ville du have gjort?
Tænk over det og tal med de andre i klassen om det.
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Kapitel 8 side 107 - 130

1. Overskrift
Hvad hedder kapitlet? Skriv her:
_____________________________________________________________________

2. Forforståelse
Kender du disse ord?
Dem skal du kende  inden du begynder at læse.
Løs denne opgave. Er der ord du ikke kender, kan du slå op i ordbogen eller
spørge din lærer eller dine klassekammerater.

Er disse påstande rigtige? Sæt kryds: Ja Nej
1. En vejspærring er et vejskilt.
2. En vred person kan nemt miste besindelsen.
3. At undervurdere er modsat overvurdere.
4. Bestialsk betyder råt og brutalt.
5. Et bæst er et kælenavn for bedstefar.
6. At fuppe er at spille Lotto.
7. Et eventyr er en uvirkelig historie.
8. En sentimental mand er følsom.
9. En patient kan være omgående.
10. Et fjols er det samme som en  idiot.
11. En haveforening  er en gruppe kolonihaver.
12. En politibetjent kan være tjenestefri.
13. Tyvekoster er dusøren for en tyv.
14. At tøjre er at binde.
15. Alle mennesker har en skikkelse.

3. Tid og sted
Hvor foregår de forskellige afsnit? Sæt krydser:

Afsnit  1     2     3    4     5     6    7     8

På politistationen                      
I et sommerhus                      
Ved en klint                      
Andre steder                      
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4. Handling   Sæt sætningerne i rigtig rækkefølge:

A. Anker lagde de nitten røde roser i rabatten.
B. Betjent Anker talte med Janus Bech om situationen.
C. Rodger ringede til Janus Bech.
D. Lars mødte Rodger.
E. Betjent Rieger skød Rodger.

5. Læs og forstå

A. Hvorfor opsøgte betjent Rieger Hjort?
Sæt ét kryds ved det rigtige svar.

  fordi han var nervøs for Hjort
  fordi han troede Hjort var indblandet
  fordi han ville have oplysninger om Bittens venner
  fordi Hjort kendte Rodger
  fordi han troede Hjort skjulte Lars

B. Hvorfor fortalte Janus Bech ikke om lille Lars første gang?
Sæt to krydser.

  fordi han ikke turde for sin kone
  fordi han var bange for at miste sin beskyttelse
  fordi han ikke tænkte på det
  fordi han ikke troede det var nødvendigt
  fordi han var uvenner med Lars’ mor

C. Hvorfor ringer Jan til politiet?
Sæt ét kryds ved det rigtige svar.

  for at narre dem
  for at hjælpe dem
  for at hjælpe Rodger
  fordi han er Maggis ny kæreste
  fordi han er bange

D. Hvem er Jan?  Sæt ét kryds ved det rigtige svar.
  en ung mand fra ponyklubben
  Rodger
  Maggis kæreste
  en politibetjent
  Lars ven
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6. Læs og forstå

A. Handling og mundtligt referat
Hvad sker der mellem Rodger og lille Lars?
Fortæl om tredje og femte afsnit med dine egne ord.

Hvad sker i sidste afsnit?
Fortæl om side 126-130 med dine egne ord.

7. Stemning
Hvordan er stemningen i sidste afsnit?

Vælg ord der passer på det du forestiller dig.

blæsende dejligt elegant ensomt
flot frygteligt harmonisk Helvede
hyggeligt kedeligt koldt larm
mørkt ondt ordentligt panik
rart regnvejr rodet rædselsfuldt
stille uhyggeligt varmt vådt

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt.

Forestil dig.........
Hvilke lyde er der? Skriv her:
_____________________________________________________________________

Hvad lugter der af? Skriv her:
Der lugter af _________________________________________________________

8. Mundtligt referat
Fortæl historien kort set med Rodgers øjne.

9. Til eftertanke.......
Hvad sker der nu med Rodger? Forestil dig Rodgers fremtid.
Tal med de andre i klassen om det.
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Efter læsning   -  Indhold

1. Nøgleord
På side 3 valgte du nogle ord. Prøv at se på dem.

A. Passede de på bogens indhold?
  ja   ja, nogen af dem   nej, slet ikke

B. Hvilke ord vil du vælge nu?
Vælg de ord du nu synes passer

alkohol   angst   ansvar   arbejde aviser

begravelse  biler   blomster   børn Danmark

død   familie   ferie   fest heste

hævn   intelligens   kunst   krig kriminalitet

kvinde   kærlighed   læge   løgn magt

matematik  misbrug   moral   mord musik

natur   narkotika   nervøsitet   penge politi

politik   problemer   sex   sindssyge smart

smerte   sport   stolthed   svindel sorg

travløb   ulykke   varme   venskab vold

Tal med de andre i klassen om de ord I nu har valgt og hvorfor I har valgt
dem.
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Personer

Nævn de vigtigste personer i bogen.
Hovedperson: Andre personer:
_________________________ _____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

1. Personkarakteristik

Rodger  Vælg 3 ord som du synes passer på Rodger

asocial arrogant bange billig charmerende
depressiv doven dum dygtig egoistisk
farlig forelsket fræk gammeldags glad
god hensynsfuld hensynsløs hjælpsom hård
intelligent kærlig køn lidenskabelig livsglad
naiv nervøs ond rar retfærdig
selvglad selskabelig sindssyg skør slap
smart smuk snedig snerpet stor
stærk sur svag sød sølle
uhyggelig umoralsk vanvittig venlig ærlig

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt. Argumenter hvorfor netop
dine ord passer.

Anker  Vælg 3 ord som du synes passer på mekanikeren

arrogant bange doven dum dygtig
egoistisk engageret farlig flittig fræk
gammel gammeldags glad god hensynsfuld
hensynsløs hård kærlig nervøs ond
rar sindssyg slap snerpet stor
stærk sur svag sød sølle
uhyggelig umoralsk vanvittig venlig ærlig

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt. Argumenter hvorfor netop
dine ord passer.
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Miljø

Hvilket miljø kommer personerne fra?

Rodger
Sæt et kryds

  i overklassen
  i middelklassen
  i underklassen

Anker
Sæt et kryds

  i overklassen
  i middelklassen
  i underklassen

Maggi
Sæt et kryds

  i overklassen
  i middelklassen
  i underklassen

Otto Lintz
Sæt et kryds

  i overklassen
  i middelklassen
  i underklassen

Janus Bech
Sæt et kryds

  i overklassen
  i middelklassen
  i underklassen

Lars
Sæt et kryds

  i overklassen
  i middelklassen
  i underklassen
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Vurdering af bogen

1. Hvad synes du om bogen?

Vælg et eller flere ord som du synes passer på bogen

almindelig alvorlig dejlig dum dødsyg
dårlig fantastisk farlig fin god
grim halvgod interessant kedelig ligegyldig
lærerig morsom mærkelig sand sjov
smuk spændende sørgelig trist uhyggelig
uinteressant moralsk urealistisk vidunderlig væmmelig

Tal med de andre i klassen om de ord I har valgt.  Argumenter hvorfor netop
dine ord passer.

2. Hvad har du haft ud af at læse bogen?
Tænk over det og snak med de andre i klassen om det.

3. Vil du anbefale andre at læse bogen?
  ja   måske           nej

4. Hvorfor eller hvorfor ikke?
Tænk over det og snak med de andre i klassen om det.



Opgaver til Nitten røde roser  •  Kopiering ikke tilladt36

Lærervejledning

Lyttelæsning
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