Läsnyckel
Glimma – Jakten
Författare: Marie Helleday Ekwurtzel
Ill.: Lena Furberg
Jakten är den femte fristående boken i serien om islandshästen Glimma, hästtjejen Lilly och
hennes vänner på ridskolan Mulen. Har du läst någon av de andra Glimma-böckerna? Det
är äventyrsfyllda hästböcker med spännande läsning om både hästar och relationer.
Språket i dem ligger ganska nära talspråket och är lätt att läsa. Böckerna passar dig som är
ungefär 9–12 år.
Tidigare titlar i serien är:
Glimma - Räddad
Glimma - Långritten
Glimma – Spelet
Glimma - Tävlingen

Innan läsning
Titta på bilden på framsidan av boken. Vad är det för djur som skrämmer hästarna? Har du
sett ett sådant någon gång?
Läs texten på baksidan av boken. Vet du vad en Hubertus-jakt är? Om inte kommer du snart
att få reda på det! I den här boken finns intressanta faktarutor till de ord och begrepp som
kan vara nya för dig som läsare.
I boken träffar du, bland andra:
Lilly och hennes sköthäst – islandshästen Glimma
Stina och hennes sköthäst – fjordingen (Fjordhästen) Ole
Ridläraren Kajsa
Simon och hans skötponny Komet
Zakir – den nye killen i stallet
Vera & Max – Lillys föräldrar
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Under läsning
Kapitel 1. Snart höstlov
"Skäck" är en färg som hästar kan ha. Vet du hur den ser ut?
Känner du igen dig i Julias känsla av att missa något kul med kompisarna för att
föräldrarna bestämt att familjen ska göra något annat tillsammans?
Vilken tid på året brukar Hubertus-jakten äga rum?
Skulle du vilja ställa upp i en Hubertus-jakt?
Kapitel 2. Glimmas liv
Har du också sett att en del hästar har ett speciellt hörn i boxen som sin toalett? Samma sak
är det ofta i hagen, där använder en del hästar speciella platser som toalett. Vet du om fler
djurarter gör så?
Lillys häst brukade gnägga när hon såg Lilly. Lilly tyckte mycket om det. Hur känner du
inombords när ett djur hälsar på dig? Om du inte varit med om det, försök föreställa dig
hur det skulle kännas.
Vad får du för känsla när du tittar på bilden på sidan 19? Hur tycker du att hästen ser ut att
ha det?
Varför tror du att Lilly oroade sig för Glimmas historia?
Vilka hästraser behöver ha hästpass?
Kapitel 3. En ny kille
Vad tror du att Simon skulle fråga när han kom in och fick se tjejerna stå och prata med
Zakir? Varför tystnade han och gick ut igen, tänker du?
Kapitel 4. Full galopp
Har du tänkt på att man rider på olika sätt i olika länder? Zakir verkade vara van vid att
rida på ett lite hetsigare sätt. Ridläraren tyckte att det var viktigt att han lärde sig hur man
red "på rätt sätt" här. Vad tänker du om det? Finns det något rätt eller fel sätt och hur ska
man i så fall kunna veta vilket som är rätt/fel?
Kände du till "ridvägarna" sedan tidigare? Tycker du att de är enkla att förstå? Hur tror du
att det är att vara nybörjare i svenska språket och förstå "ridvägarna"?
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Kapitel 5. Så sorgligt
Känner du till islandshästens gångarter? Tölt och pass heter de som är speciella för just den
rasen. Det betyder att islandshästen har… ja hur många gångarter blir det totalt?
En tragisk olycka låg bakom djurens plågsamma tillvaro på Olofs gård. Var det bra för Lilly
att få veta varför det blev som det blev? Varför/varför inte?
Kapitel 6. Borsta och sadla
Varken Simon eller Stina hade varit som vanligt på sista tiden. Varför då, tror du?
Vem tror du vinner Hubertus-jakten?
Titta på bilden på sidan 49. Kan du se vilken av hästarna som är fjordingen Ole? Hur såg du
i så fall det? Minns du vems sköthäst det var?
Kapitel 7. Jakten börjar
Ja, tänk om hästar kunde prata, vad tror du att de skulle prata om då? Kanske i vilken hage
gräset är grönast? Eller vilken skötare som borstar skönast? Vad tror du?
Kapitel 8. Dundra fram
Titta på bilden på ryttarna som dundrar fram med sina hästar genom den stora hagen. Hur
tror du att de känner i den stunden?
Simon verkar fortfarande ha svårt för den nya killen i stallet – Zakir – vad skulle du göra
om någon verkade sur på samma sätt som Simon?
Kapitel 9. Skottet
Vad tänkte du att det var som small?
Vad hade du gjort om du hade mött ett vildsvin när du var ute och red?
Tror du att Stina är illa skadad eller gråter hon kanske mer för att hon missar upploppet?
Kapitel 10. Målet i sikte
Zakir verkade inte veta vad ett vildsvin var – tror du att det var för att han inte förstod
ordet eller för att han aldrig kommit i kontakt med vildsvin förut? Finns det vildsvin i
Afghanistan?
Kapitel 11. Jägaren
Tror du att en jakthund kan spåra upp hästar?
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Kapitel 12. Korv och buljong
Hur tror du att Simon tänkte när han tackade Zakir och skakade hand med honom?
Kapitel 13. En kalldusch
Stina berättade något som gav bästisen Lilly en "kalldusch". Vet du vad det uttrycket
betyder?
Kapitel 14. Jakten fortsätter
Tror du att Lilly blir en bättre vän till Stina nu? På vilka sätt kan man vara en bra vän och
stötta sin kompis? Hur skulle du ha gjort? Vad hade du velat att din vän/dina vänner hade
gjort om du var i Stinas situation?

Efter läsning
Slutet av boken var en riktig "cliffhanger" – vad betyder det? Vad tyckte du om slutet? Vad
tyckte du om boken?
Titta på omslagsbilderna igen. Nu när du har läst boken – kan du berätta om det som
händer på bilderna? Vilka är med? I vilka kapitel/delar av boken är de hämtade?
Tror du att Lilly kommer att få veta mer om Glimmas historia i nästa bok? Eller vad tror
du?
Kanske har du nu läst många böcker om Glimma, men även om det här är den första kan du
fundera på hur en fortsättning skulle kunna se ut. Du har lärt känna karaktärerna i serien,
du kan fantisera fritt kring en fortsättning och skriva en berättelse där man får veta mer
om Glimmas historia och hur det går med vänskapen mellan Lilly och Stina.
Älskar du att teckna? Det finns många böcker om hur man går till väga när man vill lära sig
teckna. Tecknaren Esbjörn Jorsäter är känd för att ha gjort många populära böcker i ämnet.
En av dem handlar specifikt om att teckna hästar! Den heter just "Teckna hästar". Låna
gärna den på biblioteket och träna på att teckna hästar. Tycker du om djur i allmänhet kan
du låna "Teckna djur" och träna på det. Det man tycker om blir man ofta bra på. Det finns
även teckningsböcker om hur man tecknar människor, hjältar & monster, manga, blommor,
film, drakar, ansikten, vilda djur, fantasy med mera.
Jorsäters teckna-böcker har även en egen sida på nätet. www.Teckna.ning.com är adressen.
På Youtube kan du titta på kanalen "jorsäter" (youtube.se/jorsäter) för video-klipp om
teckning.
Visste du att det finns en sport där man tävlar med käpphästar? Ta reda på mer om den och
samla några hästtokiga kompisar för en käpphästtävling!
I boken du just läst har du ju läst om ridvägarna man pratar om i den svenska ridskolan.
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Testa att gå eller springa de olika ridvägarna på ett öppet ställe som kan få symbolisera en
ridbana.
Vet du någon som är född i ett annat land och skulle kunna berätta lite om sina
erfarenheter av hästar därifrån – fråga i så fall hur man använder hästar i hens hemland,
och vad som är likt och olikt hur hästhållning och hästsport ser ut i Sverige.
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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