
Läsnyckel	  
Orion	  –	  Demonaz	  fälla	  
av	  Benni	  Bødker	  
illustrationer	  av	  Peter	  Snejbjerg	  
översättning	  av	  Marie	  Helleday	  Ekwurtzel	  
	  
Hegas	  arbetsmaterial	  heter	  nu	  Läsnycklar	  –	  med	  lite	  mer	  fokus	  på	  samtal	  och	  
bearbetning	  än	  tidigare.	  Vi	  vill	  att	  böckerna	  ska	  räcka	  länge	  och	  att	  läsaren	  ska	  aktiveras	  
på	  olika	  sätt	  och	  på	  olika	  plan.	  Ibland	  fokuserar	  Läsnyckeln	  mest	  på	  innehållet,	  ibland	  
mer	  på	  genren,	  språket	  eller	  formen,	  det	  beror	  på	  vilken	  titel	  det	  gäller.	  	  
	  
Orion	  –	  Demonaz	  fälla	  är	  tredje	  delen	  i	  en	  serie	  om	  den	  sista	  superhjälten	  Orion.	  Det	  är	  
full	  fart	  på	  handlingen	  och	  varje	  bok	  i	  serien	  avslutas	  med	  en	  cliffhanger	  som	  retar	  
läshungern.	  Ska	  Orion	  lyckas	  stoppa	  ärkefienden	  Demonaz	  sabotage	  i	  tunnelbanan?	  
Bomber	  har	  placerats	  ut	  i	  staden	  och	  nedräkningen	  har	  börjat.	  	  	  
	  
Välj	  ut	  frågor	  och	  uppgifter	  utefter	  vad	  som	  passar	  din	  elevgrupp.	  Uppgifterna	  kan	  
användas	  både	  individuellt	  och	  gemensamt	  i	  t	  ex	  boksamtal.	  Beroende	  på	  grupp	  och	  
undervisningssituation	  kan	  ni	  välja	  att	  jobba	  med	  uppgifterna	  under	  läsningens	  gång,	  
eller	  efteråt.	  	  
	  
Före	  läsningen	  
	  
Titta	  på	  framsidan	  och	  fundera	  på	  titeln.	  Vad	  är	  det	  för	  genre	  (=	  typ	  av	  bok)?	  	  
Vad	  på	  omslaget	  ger	  ledtrådar?	  	  
	  
Vad	  är	  det	  för	  fälla	  Demonaz	  gillrat,	  tror	  du?	  
	  
Han	  måste	  stoppas	  till	  varje	  pris,	  står	  det	  stort	  på	  baksidan.	  Vilket	  pris	  tror	  du	  att	  Orion	  
kommer	  att	  få	  betala	  för	  att	  kunna	  stoppa	  Demonaz?	  Kan	  priset	  aldrig	  bli	  för	  högt?	  
	  
Läs	  igenom	  kapitelrubrikerna	  i	  innehållsförteckningen.	  Fantisera	  fritt	  kring	  dem	  och	  gör	  
dig	  en	  bild	  av	  vad	  som	  kommer	  att	  hända	  i	  historien.	  	  
	  
Nu	  läser	  vi!	  
	  
Under	  läsningen	  
	  
Orion	  –	  Demonaz	  fälla	  är	  en	  actionroman	  och	  det	  kan	  vara	  synd	  att	  bryta	  den	  starka	  
rörelsen	  framåt	  i	  texten	  med	  frågor.	  För	  elever	  som	  behöver	  gå	  tillbaka	  i	  texten	  finns	  



frågorna	  nedan	  att	  arbeta	  med	  efter	  varje	  kapitel.	  Svaren	  finns	  för	  det	  mesta	  i	  texten,	  
men	  en	  del	  svar	  kräver	  egna	  efterforskningar	  och	  reflektioner.	  
	  
Kapitel	  1	  Tre	  år	  tidigare	  
	  
Men	  jag	  behöver	  ingen	  hjälp,	  tänker	  Orion,	  för	  han	  är	  ju	  en	  superhjälte.	  Behöver	  
superhjältar	  ingen	  hjälp?	  
	  
Piraterna	  känner	  inte	  till	  Orion,	  men	  det	  gör	  du.	  Hur	  är	  han?	  Vad	  skulle	  du	  göra	  om	  du	  
var	  en	  av	  piraterna?	  
	  
Titta	  på	  bilden	  på	  sidan	  7.	  Peka	  på	  kaststjärnorna	  och	  harpunen.	  Vad	  är	  det	  för	  vapen	  
som	  syns	  i	  förgrunden?	  
	  
–	  Någon	  annan	  som	  vill	  lära	  sig	  en	  läxa?	  ropar	  Orion.	  Vad	  menar	  han	  med	  det?	  
	  	  
Demonaz	  ser	  ut	  som	  ett	  slags	  demon.	  Ta	  reda	  på	  vad	  en	  demon	  är.	  
	  
Det	  är	  ingen	  skam	  att	  bli	  besegrad	  av	  mig,	  säger	  Demonaz.	  	  Varför	  säger	  Demonaz	  så?	  
Är	  det	  någonsin	  skamligt	  att	  bli	  besegrad?	  	  
	  
Orion	  är	  säker	  på	  att	  han	  kommer	  att	  möta	  Demonaz	  igen.	  Blir	  det	  så?	  	  
Vad	  tror	  du	  kommer	  att	  hända	  då?	  
	  
	  
Kapitel	  2	  Två	  bomber	  kvar	  
	  
Orion	  vill	  se	  ut	  som	  alla	  andra.	  Varför	  är	  det	  så	  viktigt	  för	  honom?	  
	  
Om	  Orion	  överlämnas	  till	  Demonaz,	  är	  staden	  i	  säkerhet	  då?	  	  
	  
Vad	  har	  Demonaz	  för	  plan?	  
	  
Mannen	  kallar	  Orion	  för	  nörd	  och	  slöfock.	  Vad	  kännetecknar	  en	  nörd?	  
	  
Ibland	  är	  det	  svårt	  att	  ha	  krafter	  som	  ingen	  annan	  har.	  Det	  skulle	  vara	  enklare	  att	  vara	  
normal,	  tycker	  Orion.	  På	  vilket	  sätt	  skulle	  det	  vara	  enklare?	  	  
	  
Vad	  är	  det	  som	  får	  marken	  att	  skaka?	  
	  	  	  
Vad	  är	  en	  stunner?	  
	  
Kapitel	  3	  Demonaz	  fälla	  
	  
Polisen	  är	  mer	  upptagen	  av	  att	  fånga	  Orion	  än	  att	  söka	  efter	  Demonaz.	  Vilken	  
information	  skulle	  polisen	  behöva	  för	  att	  börja	  jaga	  Demonaz	  istället?	  
	  	  
Vad	  är	  en	  krypskytt?	  Hur	  undkommer	  Orion	  krypskyttarna	  och	  polisen?	  
	  
Tack	  för	  hjälpen!	  ropar	  Orion	  mot	  poliserna.	  Varför	  säger	  han	  så?	  
	  



Vad	  är	  ett	  sabotage?	  
	  
Panik	  bryter	  ut	  i	  tunnelbanan	  när	  alla	  bara	  vill	  rädda	  sig	  själva.	  Har	  du	  varit	  med	  om	  en	  
paniksituation	  någon	  gång?	  Vad	  hände?	  
	  
Vad	  får	  Orion	  att	  plötsligt	  sluta	  leta	  efter	  den	  tredje	  bomben?	  
	  
Orion	  står	  inför	  ett	  dilemma.	  Han	  kan	  antingen	  hindra	  rånet	  av	  Nationalbanken	  eller	  
stoppa	  två	  bomber	  från	  att	  explodera.	  	  Vad	  hade	  du	  gjort?	  
	  
	  
Kapitel	  4	  Tagen	  av	  polisen	  
	  
Vem	  är	  mannen	  som	  springer	  åt	  andra	  hållet	  när	  folket	  strömmar	  ur	  tunnelbanan?	  
	  
Mannen	  hotar	  Orion,	  men	  Orion	  är	  inte	  så	  lättskrämd.	  Varför	  släpper	  Orion	  inte	  mannen	  
när	  han	  blir	  hotad?	  
	  
Orion	  kan	  lätt	  hinna	  ikapp	  mannen,	  men	  låter	  bli.	  Varför?	  
	  
Hur	  fungerar	  Orions	  superkrafter?	  
	  
Vad	  får	  Orion	  att	  överlämna	  sig	  till	  polisen?	  
	  
	  
Efter	  läsningen	  
	  
Orion	  är	  den	  sista	  superhjälten.	  Vad	  kan	  ha	  hänt	  med	  alla	  andra	  superhjältar?	  Varför	  vill	  
han	  helst	  inte	  vara	  någon	  superhjälte?	  	  
	  
Hade	  du	  velat	  vara	  det?	  Vad	  hade	  du	  då	  velat	  ha	  för	  superkrafter?	  Vad	  skulle	  du	  gjort	  
med	  dem?	  
	  
Vad	  tror	  du	  kommer	  att	  hända	  i	  nästa	  bok	  om	  Orion?	  Kommer	  han	  att	  lyckas	  rymma	  ur	  
fängelset?	  Kommer	  han	  att	  kunna	  hindra	  nästa	  bomb	  från	  att	  explodera,	  spåra	  mannen	  
och	  hitta	  Demonaz?	  Diskutera	  olika	  möjligheter.	  
	  
Har	  du	  läst	  någon	  bok/sett	  någon	  film	  som	  liknar	  den	  här?	  Vad	  handlade	  den	  om?	  	  
	  
Skulle	  du	  rekommendera	  den	  här	  boken	  vidare?	  Varför/varför	  inte?	  
	  
	  
Arbeta	  vidare	  
	  
Piratfakta	  
De	  pirater	  Orion	  strider	  mot	  påminner	  inte	  alls	  om	  klassiska	  sagopirater	  med	  papegojor,	  
gamla	  skepp	  och	  träben.	  Vad	  vet	  ni	  om	  pirater	  förr	  och	  nu?	  Gör	  ett	  faktablad	  i	  grupper	  
och	  presentera	  det	  ni	  kommit	  fram	  till	  för	  era	  klasskamrater.	  	  
	  
Ett	  uppdrag	  åt	  Orion	  



Jag	  behövs	  säkert	  någon	  annanstans,	  tänker	  Orion,	  redo	  för	  nya	  uppdrag.	  Var	  behövs	  
hans	  superkrafter	  i	  din	  värld?	  Ge	  Orion	  ett	  uppdrag,	  skriv	  ner	  det	  på	  en	  lapp	  och	  förklara	  
för	  en	  klasskamrat	  hur	  du	  har	  tänkt	  att	  Orion	  löser	  det.	  
	  
Talkshow	  med	  Orion	  
Du	  och	  dina	  kollegor	  på	  tv	  har	  fått	  klartecken	  att	  sända	  en	  intervju	  med	  Orion	  på	  bästa	  
sändningstid!	  Uppståndelsen	  är	  stor,	  en	  livs	  levande	  superhjälte	  har	  man	  aldrig	  tidigare	  
sett	   i	   rutan	   och	   folk	   sitter	   som	   klistrade	   framför	   tv-‐apparaterna	   för	   att	   höra	   Orion	  
berätta.	   Arbeta	   i	   par	   eller	   smågrupper	   och	   skriv	   ner	   vad	   Orion	   och	   programledaren	  
säger	  i	  tv-‐soffan.	  	  
	  
Nästa	  strid	  
Orion	  och	  Demonaz	  har	  inte	  setts	  för	  sista	  gången.	  Gå	  samman	  två	  och	  två	  och	  skildra	  
deras	  nästa	  möte	  i	  en	  scen	  med	  repliker	  och	  roller.	  Studera	  in	  scenen	  och	  spela	  upp	  den.	  	  
	  
Orion	  och	  Demonaz	  –	  namn	  med	  symbolik	  
Orion	  är	  inte	  bara	  namnet	  på	  Benni	  Bødkers	  superhjälte	  utan	  på,	  ja	  just	  det,	  på	  vad?	  	  
Tror	  du	  att	  det	  är	  en	  slump	  att	  författaren	  gett	  sin	  hjälte	  just	  det	  namnet?	  	  
Namnet	  Demonaz	  väcker	  också	  speciella	  associationer.	  Vad	  tänker	  du/ni	  på	  när	  du	  hör	  
det?	  
	  
En	  handbok	  för	  Orion	  
Orion	  slits	  mellan	  att	  vilja	  vara	  en	  vanlig	  grabb	  och	  plikterna	  som	  superhjälte.	  Han	  skulle	  
behöva	  både	  uppmuntran	  och	  råd.	  Samla	  allt	  ert	  kunnande,	  gör	  efterforskningar	  och	  
skriv	  gemensamt	  en	  handbok	  för	  superhjältar.	  Dela	  in	  klassen	  och	  skriv	  enskilt/i	  
grupper	  om	  ämnen	  som:	  
	  

• Dina	  föregångare:	  Superhjältar	  att	  lära	  av,	  intervjuer	  och	  hjältedåd	  
• Kom	  i	  toppform	  med	  mental	  och	  fysisk	  träning	  
• Lär	  känna	  din	  fiende.	  Skurkar	  i	  historien:	  En	  analys	  till	  hjälp	  för	  

brottsbekämpning	  
• Mediaträning:	  Möt	  media	  och	  få	  folket	  på	  din	  sida.	  Så	  här	  gör	  du.	  
• Efter	  karriären.	  Dra	  dig	  tillbaka	  och	  bli	  en	  vardagshjälte.	  Steg-‐för-‐steg-‐

förklaringar	  och	  exempel	  ur	  verkliga	  livet.	  	  
	  
Kloka	  ord	  
Vem	  är	  det	  på	  bilden	  till	  höger?	  Och	  vad	  är	  det	  han	  
säger?	  Översätt	  gemensamt	  citatet	  till	  svenska	  och	  
diskutera	  innebörden.	  Påminner	  det	  er	  om	  någonting	  i	  
Orion	  –	  Demonaz	  fälla?	  
 

	  

Mycket	  läsnöje!	  


