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Fritt att kopiera för skolbruk.

Frågor
Djävulsbacken av Daniel Zimakoff

De frågor med ett streck under behöver du inte skriva svar på.  
Fundera istället över dem.

Kapitel 1
�. Vilken typ av cykel önskar sig Erik?
2. Vad är det för speciellt med Djävulsbacken?

Kapitel 2
3. Vad får Erik för cykel?
4. Varför börjar Erik nästan gråta när han ser cykeln?
5. Har du blivit besviken över en present någon gång? Berätta!

Kapitel 3
6. Vad kallas det sista guppet i Djävulsbacken?
7. Vad tycker Max och Kalle om Eriks cykel?
8. Tror du att Erik klarar Dödsguppet?

Kapitel 4
9. Hur känner sig Erik när han klarar Dödsguppet?
�0. Erik bromsar för sent och cyklar ut i gatan. Vad händer?
��. Vad är det för sirener som hörs?

Kapitel  5
�2. Hur blev Erik skadad?
�3. Vad vill mannen från banken?
�4. Varför var det bra att skåpbilen krockade?
�5. Vad skulle du göra om du fick 5 000 kronor?
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Svar

Kapitel 1
�. Han önskar sig en cykel med 7 växlar. Den ska vara svart och ny.
2. Djävulsbacken är en brant backe med gupp.

Kapitel 2
3. Han får sin storebrors cykel. Den är ommålad och har ny sadel och nytt lås.
4. Han är väldigt besviken. Han hade ju önskat sig en ny cykel.
5. Eget svar

Kapitel 3
6. Det kallas Dödsguppet.
7. De tycker att den är en rishög. De retar Erik.
8. Eget svar

Kapitel 4
9. Det bubblar i honom. Han är lycklig.
�0. En skåpbil kommer mot Erik. Han ramlar och skåpbilen kör in i en lyktstolpe.
��. Sirenerna kommer från en polisbil.

Kapitel 5
�2. Han bröt armen.
�3. Mannen vill ge Erik en belöning på 5 000 kronor.
�4. I skåpbilen satt en rånare som rånat banken. När han krockade med lyktstolpen  
 hann polisen ikapp honom. 
�5. Eget svar
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