
Frågor	  
Det	  enda	  rätta	  av	  Leif	  Jacobsen	  
	  
Frågor	  med	  ett	  streck	  under	  behöver	  du	  inte	  skriva	  svar	  på.	  
Fundera	  istället	  över	  dem.	  
	  
Kapitel	  1	  

1. Varför	  hade	  Petter	  trimmat	  mopeden?	  
2. Varför	  stannade	  mopeden?	  

Kapitel	  2	  

3. Vad	  är	  en	  epatraktor?	  
4. Vad	  föreslog	  Bangs	  morsa?	  
5. Varför	  körde	  Lukas	  och	  Krille	  så	  fort	  till	  Fiket?	  

Kapitel	  3	  

6. Varför	  förstod	  inte	  pojkarna	  att	  det	  var	  en	  polisbil	  de	  körde	  om?	  

Kapitel	  4	  

7. Varför	  åkte	  Bang	  med	  Krille	  i	  stället	  för	  att	  ta	  sin	  egen	  moped?	  
8. Vad	  är	  ett	  visir?	  

Kapitel	  5	  

9. Hur	  visste	  Lund	  att	  någon	  tagit	  sig	  in	  på	  området?	  
10. Hur	  gjorde	  Lukas	  för	  att	  stoppa	  Lunds	  bil?	  

Kapitel	  6	  

11. Varför	  hade	  Bang	  kastat	  av	  sig	  scarfen?	  
12. Hur	  kände	  sig	  killarna	  när	  de	  lyckats	  ta	  tillbaka	  Bangs	  moped?	  
13. Hur	  kunde	  både	  Lund	  och	  Bang	  tycka	  att	  de	  ägde	  samma	  moped?	  

	  

Svar	  
1. För	  att	  den	  skulle	  gå	  fortare.	  



2. Gasvajern	  hade	  gått	  av.	  
3. Det	  är	  en	  ombyggd	  bil.	  
4. Hon	  frågade	  om	  de	  skulle	  åka	  och	  hångla.	  
6. Det	  var	  civilpoliser	  i	  den.	  De	  körde	  en	  vanlig	  bil.	  Och	  de	  hade	  vanliga	  

kläder.	  
7. Han	  tänkte	  köra	  hem	  på	  mopeden	  de	  skulle	  hämta.	  
8. Det	  är	  ett	  skydd	  för	  ögonen.	  
9. Han	  hittade	  en	  scarf	  på	  marken.	  
10. Han	  låste	  bommen.	  
11. För	  att	  Lund	  och	  hans	  kompisar	  skulle	  ta	  sig	  in	  på	  området.	  Då	  måste	  

de	  först	  öppna	  bommen.	  
13.	  Bang	  hade	  köpt	  den	  av	  någon	  som	  stulit	  den	  från	  Lund.	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


