
Elevuppgifter till Kortets hemlighet 
 
Kapitel 1 

• Varför kunde Ella inte hitta tillbaka till Torpet? 
• Ella såg något som liknade en tjej. Hur såg hon ut? 
• Vad såg Ella på kyrkväggen? 

 
Kapitel 2 

• Varför ville Ida inte vara på kyrkogården? 
• Varför bodde Ida och Ella i Torpet? 
• Vad berättade trollgubben för Ella? 

 
Kapitel 3 

• Varför var Ellas mamma inte hemma? 
• Varför gick Ella in i huset? 
• Vad hände i garderoben? 
 

Kapitel 4 
• Varför ville Ellas mamma flytta till ett annat hus? 
• Vad hittade Ella i garderoben? 
• Varför kom Ida in till Ella? 

 
Kapitel 5 

• Varför blev Ella förvånad när hon kom ner till trädgården? 
• Ella och Ida spärrade upp ögonen efter Isaks berättelse, fast av 

olika orsaker. Varför gjorde Ella det? Varför gjorde Ida det? 
• Vad hände när Ella satt i fönstret? 

 
Kapitel 6 

• Varför ville Ella prata med Dani? 
• Varför gick Ella upp i kyrktornet? 
• Vad hände uppe i tornet? 

 
Kapitel 7 

• Vem räddade Ella? 
• Varför var Dani arg på henne? 
• Varför hade Vilja nyckel till kyrkan? 

 
 
Kapitel 8 

• Det fanns något mer än bara pengar i potten. Vad var det? 



• Varför gick Ella runt Viljas sten? 
• Varför gick Ella och Dani upp i kyrktornet igen? 

 
Kapitel 9 

• Vad hittade Ella i tornet? 
• Varför tror du att Ella inte visade Dani kortet hon hittade under 

asken? 
• Vad hände med Ida? 

 
Kapitel 10 

• Varför hade Ida följt med till kyrkogården? 
• Vad hittade Ella i muren? 
• Varför var Isak så glad över att Ella hittat pengarna? 

 
Kapitel 11 

• Vart gick nyckeln? 
• Varför öppnades dörren till Ellas rum av sig själv? 
• Varför gick Ella ut? 

 
Kapitel 12 

• Vad menas med att modet sjunker? 
• Var gömde Vilja kronan? 
• Varför ville Erik hjälpa Vilja? 

 
Kapitel 13 

• Vad ville Erik att Ella skulle göra? 
• Varför gick Ella ut på taket? 
• Varför flög fågeln iväg? 

 
Kapitel 14 

• Varför berättade Ella inte om hur hon hittade kronan? 
• Varför gav sig Erik iväg? 
• Varför halkade Ella på gruset tror du? 


