Opgaver til “En drøm om mord” af Jens-Ole Hare.
Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst,
eller når hele bogen er læst.
Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk.

Kapitel 1-3

_______________________________________________ EN DRØM OM MORD

O p g a ve 1
Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert.
Der skal være fire “ja” og fire “nej”.

Karen har den samme drøm hver nat. _________
I drømmen er klokken altid kvart over fem. _________
Karen bor sammen med Per. _________
Karens mor er arbejdsløs._________
Karen har fået et nyt hjerte. _________
Karen går altid med armbåndsur. _________
Karen har kørekort. _________
Frisøren har en telefonbog. _________
O p g a ve 2
Instruktion: Sæt ordene ind de rigtige steder.
De ord, du skal bruge, står i rammen.

frakken

da

er

føler

skinner

gaden

lyst

Karen __________ sig lettet, _________ hun kommer ud på _________.
Solen _________, og hun har _________ til at gå. Men vinden _________ kold.
Hun knapper _________ for ikke at blive forkølet.
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Kapitel 1-3
EN DRØM OM MORD

O p g a ve 3
Instruktion: Sæt streg mellem de to ord, der kan sættes sammen til et.
grus		

kort

bore			

vendt

hånd		

bil

kontakt		

salon

last		

vej

by			

maskine

sove		

led

frisør			

navn

køre		

bord

arm			

person

skrive		

værelse

spejl			

læn

O p g a ve 4
Instruktion: Skriv svar på spørgsmålene.
Hvor længe har Karen haft den samme drøm om en lastbil?
_________________________________________________________________
Hvornår fortalte Per, at han var forelsket i en anden?
_________________________________________________________________

Hvem har sagt, at Ruth er ekspert i drømme?

_________________________________________________________________
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Kapitel 4-7
EN DRØM OM MORD

O p g a ve 5
Instruktion: Skriv de ord, der mangler. Ordene findes i rammen.
Der er to ord, du ikke skal bruge.
begge

til

tager

fest

ikke

i

står

ud

hænger

Karen _______________ toget til Ålerup. Men hun ved ____________, hvor Tanya
Transport ligger. Hun går ind _____ kiosken og spørger damen ved disken. Så går hun
________ af byen. Der er marker på __________ sider af vejen. Karen synes, det er
smukt. Hun går ned ad en grusvej og kommer ______ en gård. Her ___________ den
blå lastbil.

O p g a ve 6
Instruktion: Læs sætningerne 1-7. Find det ord ovenover, som passer til sætningen.
Skriv ordets bogstav ud for sætningen. Der er 1 sætning, du ikke skal bruge.

A. BIBLIOTEK		

B. FRISØR		

C. AUTOVÆRKSTED

D. KRO			

E. STOPPESTED		

F. SMYKKER

1. Her kan man tage bussen. _____
2. Her kan man spise frokost. _____
3. Her kan man købe en ring. _____
4. Her kan man få motion. _____
5. Her kan man låne bøger. _____
6. Her kan man blive klippet. _____
7. Her kan man få lavet sin bil. _____
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O p g a ve 7
Instruktion: Sæt streg mellem de to ord, der kan sættes sammen til et.
hoved		

tag

lyn			

hus

politi		

plan

lokal			

dør

strå		

gade

hånd			

avis

land		

station

syge			

lås

køre		

skab

hoved			

tag

O p g a ve 8
Instruktion: I hvert afsnit er der en sætning, der ikke passer. Streg den sætning ud.

Karen gemmer sig bag et træ, men Tanya ser hende. Karen kommer ind i Tanyas kontor.
Tanya skriver alle ture ned i en bog. Karen får lov til at se bogen. Tanyas mand kører
lastbilen. Tanya fortæller, at lastbilen stod hos mekanikeren den 12. marts.

Karen køber et ur. Så går hun hen på biblioteket. Hun finder en artikel, der handler om
uheldet den 12. marts. Avisen skriver, at Irene Larsen var postbud. Der var ingen vidner
til uheldet.

Mekanikeren tror, at Karen skal hente en bil. Karen har en historie parat, men
mekanikeren bliver mistænksom. Mekanikeren siger, at han aldrig har set
den blå lastbil. Han anklager Karen for at ville stjæle en bil.
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Kapitel 8-11
EN DRØM OM MORD

O p g a ve 9
Skriv de ord, der mangler. Ordene findes i rammen.
Der er to ord, du ikke skal bruge.

gøre

hente

på

ser

sammen

sig

bilen

over

Mikkelsen er på vej til Langeby ______________ med en kollega. De skal __________
Irenes frakke. Pludselig ___________ de en bil inde på marken. Den drejer rundt og
kører lige mod en kvinde, der er ved at rejse ___________ op. Mikkelsen opdager, at
det er Karen. Om få sekunder vil ____________ ramme hende. Han må ____________
noget med det samme.

O PGAVE 10
Skriv svar på spørgsmålene.

Hvor længe har Mikkelsen været ansat ved politiet?
____________________________________________________________________
Hvorfor har Sofie taget Irenes frakke?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Hvorfor tror du, at Erik Larsen vil slå Karen ihjel?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Hele bogen
EN DRØM OM MORD

O p g a ve 11
Udtryk og talemåder fra bogen.
Instruktion: Sæt kryds ved den rigtige forklaring.

Hvad mener Karen, når hun tænker, at “drømmen er ren fantasi”? (side 41)
A. Det, der sker i drømmen, er meget spændende. ____
B. Det, der sker i drømmen, er aldrig sket i virkeligheden. ____
C. Hun kan huske alt, hvad der er sket i drømmen. ____

Hvad betyder det, når Mikkelsen siger: “Så tænkte jeg mit.” (side 65)

A. Han begynder at tro på Erik Larsen. ____
B. Han får lyst til at overraske Erik Larsen. ____
C. Han begynder at tro, at Erik Larsen ikke taler sandt. ____

Hvad mener Karen, når hun siger, at hun ikke vil pakke sit liv ind i vat? (side 67)

A. Hun vil være modig og tage chancer. ____
B. Hun vil leve sundt. ____
C. Hun vil have fred og ro. ____
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O p g a ve 12
Her er en køreplan for bussen mellem Ålerup og Langeby:

Køreplan
Ålerup - Langeby
Zone
62
62
62
62
63
63
63
63

Stoppested
Ålerup Station

Ålerup Brugs
Ålerup Kirke
Vikingeskolen
Skovvejen
Langebyvej
Langeby Sygehus
Langeby Rutebilstation

Første ture
6:10
8:10
6:13
8:13
6:14
8:14
6:17
8:17
6:19
8:19
6:22
8:22
6:32
8:32
6:35
8:35

Langeby - Ålerup
Zone
63
63
63
63
62
62
62
62

Stoppested
Langeby Rutebilstation

Langeby Sygehus
Langebyvej
Skovvejen
Vikingeskolen
Ålerup Kirke
Ålerup Brugs
Ålerup Station

Første ture
6:37
8:37
6:40
8:40
6:50
8:50
6:53
8:53
6:55
8:55
6:58
8:58
6:59
8:59
7:02
9:02

Faste minuttal
9:10-18:10

10
13
14
17
19
22
32
35

Faste minuttal
9:37-18:37

37
40
50
53
55
58
59
02

Sidste ture
18:10 20:10
18:13 20:13
18:14 20:14
18:17 20:17
18:19 20:19
18:22 20:22
18:32 20:32
18:35 20:35

Sidste ture
18:37 20:37
18:40 20:40
18:50 20:50
18:53 20:53
18:55 20:55
18:58 20:58
18:59 20:59
19:02 21:02

Billetpriser:
1 zone
2 zoner

15 kr
30 kr
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O p g a ve 12
Instruktion: Se på køreplanen for bussen mellem Ålerup og Langeby
- og svar på spørgsmålene.

Hvornår går den sidste bus fra Langeby Rutebilstation til Ålerup? _________________

Hvor lang tid tager turen fra Ålerup Station til Skovvejen? ______________________

Hvad koster en billet fra Ålerup Kirke til Langeby Sygehus? _________________

Hvor længe skal du vente på en bus til sygehuset, hvis du stiller dig ved Brugsen i
Ålerup klokken kvart i otte om morgenen? ________________________________

Da Karen kommer ud fra Langeby Sygehus, ser hun på køreplanen, at bussen til Ålerup
går om en halv time. Hvad er klokken, da hun ser på køreplanen? _____________
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