Läsnyckel
Doktor Blek och blodbanken
Text: Annie Graves
Bilder: Glenn McElhinney
Doktor Blek och blodbanken är en fristående berättelse i serien Mardrömsklubben.
Boken har tilldelats en trea, av fem, på Hegas lättlästskala. Det innebär ett språk som ligger
ganska nära talspråket. Den passar extra bra för läsare som är 9–12 år, och som tycker om
kusliga berättelser. Boken finns också utgiven som bok och CD.

Innan du läser
Titta på bokens framsida. Kan du se något på bilden som avslöjar vad den här boken
handlar om? Vad tror du att Doktor Blek är för en slags doktor: en vanlig människa, eller
något helt annat – vad, i så fall?
Läs på bokens baksida. Varför skulle en doktor använda dubbla nålar, när hen tar blodprov,
tänker du? Tror du att det finns sprutor med dubbla nålar på riktigt?
Har du läst någon tidigare bok i serien Mardrömsklubben? Då kanske du vet varför
kompisgänget kallar sig Mardrömsklubben. Om inte – kan du gissa?

Medan du läser
Sidan 4–5
Vad kan det vara för medicin som Alex får av sin doktor, tror du? Alex säger att den
smakade som ruttna ägg. Hur tror du att det smakar? Vad är det äckligaste du någonsin ätit,
och hur skulle du beskriva den smaken?
Medicinen är bara äcklig – inte läskig, säger kompisarna. Vad är det för skillnad på äckligt
och läskigt, tänker du?
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Sidan 6–7
Vad tror du det betyder att doktor Blek vill ”stärka” Alex blod? Vad gör han med blodet då,
tänker du?
Varför tror du att Doktor Blek använder en spruta med dubbla nålar?
Sidan 8–9
Varifrån tror du att alla märken på Alex arm kommer ifrån, och varför är de så många?
Är det konstigt att det luktar blod hos doktorn, tycker du? Om du har varit hos en doktor
någon gång – hur skulle du säga att det luktade där?
Sidan 12–13
Budkillen hämtar flera flaskor med blod! Hur kan Alex veta, att flaskorna inte ska till något
labb? Vart tror du att de ska?
Vad betyder texten på flaskorna: ”Ta två om dagen – späd ut före intag?”
Sidan 14–15
Vad verkar kompisarna i Mardrömsklubben tro, att blodet ska användas till? Vad tror du
om det?
Sidan 16–17
Vad tror du att Alex tänker göra? Tycker du att det är klokt eller dumt gjort av honom? Vad
skulle du ha gjort, om du varit i Alex situation, och varför?
Sidan 18–19
Vad är blodbanken för ett ställe, tror du? Vad gör man på en sådan? Finns det blodbanker
på riktigt?
Sidan 20–23
Vad betyder blodförlust, tror du?
Vad tror du kan ha hänt med den döde mannen i parken?
Märkte du att ordet ”blodförlust” står med en annan textstil, och att den högra sidan i
boken blev svart? Hur tänker du att det påverkar stämningen i berättelsen?
Sidan 24–25
Varför tror du att Alex tog med just en vitlök, en ficklampa och en mobil till blodbanken?
Vad ska han med vitlöken till?
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Sidan 26–29
Varför tror Alex att det är något konstigt med blodbanken?
Vad tror du kan vara orsaken till att det inte finns några speglar, eller något som blänker,
inne på blodbanken?
Hur tror du att Alex känner sig, då han lägger sig på britsen? Tycker du att han är modig,
eller kanske att det var dumt gjort?
Sidan 30–35
Hur kommer det sig att bara den vita rocken syns på kortet som Alex tog?
Vad verkar det vara för sorts varelser, som jobbar på blodbanken?
Vad tror du hände med sköterskan Jennifer, när Alex lyste på henne med ficklampan, och
varför?
Hur skyddar sig Alex mot mannen som kommer vrålande emot honom?
Sidan 36–43
Vad tror du att Alex tänker, när han blir jagad av en hel massa vrålande varelser i vita
rockar? Vad tror du att Alex kommer att göra när han gömmer sig i städskåpet?
Vad hade du gjort om du var i Alex situation?
Sidan 44–47
Tycker du att Alex tänkte klokt som cyklar till polisen? Vart hade du cyklat för att känna dig
trygg?
Sidan 48–53
Alex vaknar i en sjukhussäng! Är han i säkerhet nu, tror du?
Titta på den sista bilden på Doktor Blek. Han ler – men ser ändå otäck ut. Hur kan det
komma sig?

Efter läsningen
Har du tänkt på att vissa sorters djur finns med oftare än andra i övernaturliga eller kusliga
berättelser – som t ex fladdermöss och ugglor? Kan du komma på några fler djur som
förknippas med en kuslig och spöklig stämning? Varför tror du att det är så? Finns det djur
som är kusligare än andra? Har det någon betydelse vilken färg djuret har? Diskutera
tillsammans med en kompis.
Annie, som Mardrömsklubben är hemma hos, berättar i början av boken att hon har två
husdjur – paddan Miss Förstådd och den svarta katten Icke Någe Namn. Tänk dig att du fick
välja ett kusligt husdjur! Vilket djur skulle det vara, och vad skulle den heta? Varför valde
du just den sortens djur? Berätta för varandra!
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Kompisgänget träffas varje Halloween och berättar kusliga berättelser för varandra. Varför
passar Halloween extra bra för det, tänker du? Ta reda på fakta om Halloween! Varför firar
man den högtiden, och när gör man det? Hur brukar man fira Halloween? Varifrån i världen
kommer den traditionen? Sök information på Internet, eller i böcker som du lånar på
biblioteket!
Doktor Blek var en vampyr! Men varför tror du att han hade valt att jobba som en doktor?
Gjorde det berättelsen extra läskig, att han var en doktor, tycker du? Varför, eller varför
inte? Hade det varit lika otäckt, eller kanske ännu mer, om han jobbat som något annat?
Diskutera tillsammans hur det hade varit om Doktor Blek istället hade jobbat som en
lärare, en vaktmästare eller kanske på ett hunddagis?
Den här boken handlar om vampyrer! Men vad är det för något, egentligen? Finns de på
riktigt? Varför vill de så gärna ha blod? Varför syntes de inte i speglarna i boken, och på
vilket sätt kunde vitlök hjälpa mot dem? Diskutera tillsammans vad ni vet om vampyrer,
och ta gärna reda på mer fakta om dem, i böcker eller på Internet!
Berättelsen slutar när det är som allra mest spännande! Slutet är öppet, vi får inte veta hur
det går för Alex. Vad tycker du om ett sådant slut? Var det bra, eller hade du velat att boken
slutade på ett annat sätt? Diskutera tillsammans!
Vad tror du hände sedan? Hur klarar sig Alex? Vad händer med Doktor Blek och de andra
vampyrerna? Skriv ett eget slut! Jobba gärna tillsammans två och två. Berätta sedan om era
olika slut i klassen!
Vad tyckte du om den här boken? Vad, i berättelsen, var det som du fastnade för allra mest?
Varför, i så fall? Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå? Diskutera med en
kompis.
Vill du läsa fler läskiga berättelser om Mardrömsklubben? I så fall ska du läsa Hjälp – min
bror är en zombie, Fångad i spegeln eller Den onda barnvakten. Du kan läsa dem i vilken
ordning du vill!
Hegas arbetsmaterial kallar vi Läsnycklar – med fokus på samtal och bearbetning. 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.
Välj ut frågor och uppgifter utefter vad som passar din klass/barngrupp. Jobbar du med
yngre barn får förstås skriv-uppgifter förvandlas till något annat. Uppgifterna kan
användas individuellt eller gemensamt i t ex boksamtal. Antingen jobbar ni med dem under
läsningens gång, eller efteråt. Svaren på de flesta frågorna finns i texten – det finns inget
facit i den här Läsnyckeln.

Mycket läsnöje!
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