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Fritt att kopiera för skolbruk.

Frågor
Razzia av Leif Jacobsen

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

Kapitel 1
�. Varför åker Lukas och Petter in till fiket?
2. Beskriv Lukas och Petter!

Kapitel 2
3. Vad gör Petter för att polisen inte ska förstå att moppen är trimmad?

Kapitel 3
4. Varför låtsas poliserna att de mekar med Petters moped?

Kapitel 4
5. Vem är Bang?
6. Hur gick det för Lukas när han blev stoppad av polisen?
7. Det finns mycket slang och talspråk i denna bok ex: mess, skit, chaffis, coolt, snuten.  
 Varför tror du att författaren har valt att använda sådana ord?

Kapitel 5
8. Många av ungdomarna tycker att Bangs flykt är det coolaste de har sett. 
 Tycker du att det är coolt? Varför/varför inte?

Kapitel 6
9. Vem är Ebba?
�0. Varför är Petter så nöjd med att han tar nyckeln från polisens MC? Ge två skäl!
��. Har du gjort något modigt någon gång? Berätta!

Kapitel 7
�2. Varför kommer Bang tillbaka till platsen med sin moped?
�3. Hur känner sig Petter när de är på väg hem?
�4. Vem tycker du är tuffast i gänget? Motivera ditt val!
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Fritt att kopiera för skolbruk

Svar

Kapitel 1
�. Polisen har fartkontroll vid fiket och någon har redan blivit stoppad. 
2. Lukas kommer från en rik familj och har en finare moped än Petter, som fått ärva sin  
 brors. Lukas är både modig och cool. Ibland önskar Petter att han var mer lik Lukas. 

Kapitel 2
3. Petter låtsas att han tappar sin hjälm och böjer sig ner. Han vrider och stänger 
 förgasarens munstycke när polisen inte ser. 

Kapitel 3
4. Poliserna vill skrämma Petter lite. De vet att han har gjort något för att trimma  
 mopeden, men har inte tid att ha isär den. 

Kapitel 4
5. Bang heter egentligen Hampus Bang. Han är en cool kille som trimmar mopeder, 
 bygger egna fordon och utmanar polisen. 
6. Lukas fick böter för fortkörning.
7. Eget svar

Kapitel 5
8. Eget svar

Kapitel 6
9. Ebba är en av tjejerna i gänget vid fiket. Petter gillar henne. 
�0. Petter hjälper Bang att komma undan polisen och Ebba ser allt.
��. Eget svar

Kapitel 7
�2. Bang vill hjälpa Alex. Polisen ska precis meka med Alex moppe, men hinner inte när  
 Bang kommer tillbaka. 
�3. Petter har aldrig känt sig så lycklig. Han skriker och känner sig som en hjälte. 
�4. Eget svar
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