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Kapitel 1

Før du læser
Se på billedet af de mennesker, der bor i Iqbals opgang på side 1 og på bogens sidste sider. 
Hvad tror du, det er for familier, der bor i huset?

Ord og vendinger du skal kende:

Pjerrot: En klovn klædt i hvidt, der optræder i Tivoli.

Skolepsykolog: En person, der er ansat på skolen til at hjælpe børn, der har det svært.

Nørrebro: Kvarter i København, hvor Iqbal bor.

Visdom: At være klog på livet.

Fysiker: En person, der arbejder med f.eks. atomfysik.

Calcutta: En by i Indien.

Punjabi: Et sprog man taler i dele af Pakistan og Indien.

Numerologi: Troen på at dit navn, eller den måde du staver dit navn, er afgørende for et 
lykkeligt liv.

Tsunamien i Asien: En naturkatastrofe, der i 2004 dræbte 225.000 mennesker. 

Mens du læser
Fokuspunkter:

Side 5: Hvad tror du, der skete i Tivoli? Se også tegningen på bogens forside.

Side 7: Hvor tror du, Iqbal og hans families hjemland er?

Side 13: Hvorfor kalder skovhuggeren Iqbals far for Mustafa?

Side 15: Hvorfor tror du, det er familiens første jul i Danmark?

Side 18: Hvor er det Iqbals mor og far er født?

Efter du har læst
Skriv, hvilke personer vi har hørt om indtil videre og skriv 2 - 3 stikord om dem hver. 



Kapitel 2+3

Før du læser
Ord og vendinger du skal kende:
En ordentlig kuffert: En stor mave
Gi’ mig fem svin dér: At give en ”high five”
Biopat: En der behandler sygdomme.
BSA: En ældre motorcykel.
Portør: En der er ansat på et hospital, og bl.a. transporterer patienterne rundt.
Kosmetolog: En der arbejder med pleje af huden, især ansigtet.
Buddhist: En tilhænger af religionen buddhisme. Religionen opstod i Indien.
Hippie: En person, der tror på kærlighed, og er imod vold. Også kaldet en flipper.
Kebabbimmeren: Kebab og bimmer. Bimmer er en bil af mærket BMW.
Slå koldt vand i blodet: Tage det roligt.
Samosaer: En slags trekantet forårsrulle.
Sarier: En indisk kjole.
 

Mens du læser
Fokuspunkter:
Side 23: Hvor tror du, krokodillen blev af?
Side 25: Hvorfor tror du, at faren forsøger at gøre sig usynlig i sidevognen?
Side 26: Hvad mener hr. Wibrandt med, at de er ”i gang med at planlægge noget stort”?
Side 28: Hvorfor tager Baba Ganus til Tyskland for at købe colaer?
Side 37: Kan du huske, hvem Onkel Rafig er?
Side 40: Hvorfor siger faren om onkel Rafig - Han kan umuligt være min bror…
Side 44: Hvorfor vil faren ikke køre i Ibos bil?

Efter du har læst
Vælg 3 - 4 personer fra Iqbals opgang. Skriv, hvad der er særligt ved dem.



Kapitel 4+5

Før du læser
Ord og vendinger du skal kende:

Snabelsko og turban: Se billedet side 51.

Sheik: En arabisk leder eller statsoverhoved.

Bejlerne: Mænd, der gerne vil giftes med Fatima.

Accent: Når man kan høre, at den der taler, kommer fra et andet land.

Organiske: Kommer fra dyr eller planter.

Reddet på målstregen: At blive reddet lige før det går galt.

Donkey: Æsel

Chai: En krydret the fra Indien.

Dolph: 

Brint: Brændbar luftart.

Tandoori-kyllinger: En krydret indisk ret.

Mens du læser
Fokuspunkter:

Side 45: Hvad tror du, der sker i kapitlet?

Side 56: Hvem tror du, Æselmand og Svinet er?

Side 56:Og hvad tror du, de vil futte af?

Side 57: ”Schweinhund! Er du blind oder was?” siger Øyvind. Hvor tror du han kommer 
fra?

Side 65: Hvorfor tror du, Jeppe griner indforstået til klassen?

Side 68: Hvordan tror du, Tariqs fysikforsøg ender?

Efter du har læst
Kapitel 5 slutter med, at politibetjentene vil tale med Iqbal derhjemme. 
Skriv, hvad du tror de vil tale om.



Kapitel 6+7

Før du læser
Ord og vendinger du skal kende:

Eskorterede: At følge nogen.

Verdenspressen: Journalister fra hele verden.

Etnisk: Hvis du f.eks. er etnisk dansker, kommer din familie fra Danmark.

Integrationsekspert: Ekspert i, hvordan indvandrere fra et andet land bliver en del af det 
danske samfund.

Formel: Liste over ingredienser til f.eks. at fremstille en bombe.

Paranoia: Stærk følelse af at være forfulgt.

Fedtefadet: At være i en ubehagelig situation.

Glide sig af hænde: Miste noget, man troede, man havde.

Sideskilning: 

Guerillakrig: Når en mindre, lokal gruppe soldater fører krig mod en større hær.

Mens du læser
Fokuspunkter:

Side 79: Hvorfor tror du, at de kalder Iqbal og Tariq for terrorister?

Side 84: ”Jeg vidste med det samme, hvem han talte om.” Hvem taler Dindua om?

Side 85: Hvad tror du, Øyvind vil tale med Tariq og Iqbal om?

Side 97: Hvem tror du, følger efter familien i den rustne varevogn?

Side 98: Hvorfor kalder ekspedienten familien for ”professionelle folk som jer.”?

Efter du har læst
Skriv, hvordan du tror familiens campingtur til Jylland går.



Kapitel 8+9+10+11

Før du læser
Ord og vendinger du skal kende:
Ørkenbeduiner: Folkeslag, der ikke bor et fast sted, men vandrer med deres husdyr fra 
sted til sted.
Kattegatcentret: Et stort dansk akvarium.
Stenen, foran Kattegatcentret: 
Slå koldt vand i blodet: Tage det roligt
Håndlanger: Person der bl.a. hjælper forbrydere.
Svårt: Heino taler om sort arbejde, der er betaling for udført arbejde, uden at man siger det 
til skattevæsenet.
Benneweis: Et stort dansk cirkus. Se billedet på side 135
Kræmmermarked: Marked hvor man kan købe bl.a. heste og gamle sager.
Berygtede: En person med et dårligt rygte.
Kapitalist: Kan betyde en person, der er blevet rig, ved at udnytte andre.
Det Gyldne Tårn: Forlystelse i Tivoli.
Bluffer: At lyve.
Industrimagnat: Rig og magtfuld forretningsmand.

Mens du læser
Fokuspunkter:
Side 103: Hvorfor tror du, tante Fatwa forventer at faren har tjenestefolk?
Side 121: Hvorfor tror du, at Farooq ikke vil fortælle far og mor om banditterne?
Side 139: Hvem tror du det er, der sidder bag Tariq og Farooq i ølteltet?
Side 141: Hvad tror du, Svinet mener med, at han er djævelens håndlanger?
Side 143: Hvorfor ringer familien ikke til politiet?
Side 147: Hvorfor tror du, at Christian ikke vil have en uniform på?
Side 151: Hvad tror du, To kilo jern er for noget?

Efter du har læst
Skriv, hvad du tror der sker i bogens slutning.



Kapitel 12+13

Før du læser
Ord og vendinger du skal kende:
Pantomimeteatret: Teater i Tivoli hvor Pjerrot optræder.
Laboratorium: Et sted hvor man kan udføre forsøg og eksperimenter.
Lader sin familie i stikken: At lade nogen i stikken, betyder at man efterlader nogen i en 
farlig situation.
Salatfadet: Et salatfad er en stor politibil, der bruges til at transportere fanger.
Livgarden: En militær enhed der passer på dronning Margrethe.
Luxemborg: Et lille land der ligger mellem Tyskland og Frankrig.
Amalienborg: Slottet hvor dronning Margrethe bor.

Mens du læser
Fokuspunkter:
Side 158: Hvad er det for nogle stråler, Christian er bange for?
Side 166: Hvorfor står der en hel hær af motorcykler uden for Tivoli?
Side 178: Hvorfor tror du, at Tariq smilede lumsk?
Side 184: Kan du huske, hvornår du hørte om en Nilkrokodille i bogen?
Side 185: Kan du huske, hvem Jeannette Ølholm er?
 

Efter du har læst
Skriv de 3 steder i bogen, du synes var sjovest eller mest spændende.


