
Min hund hedder Emma, og hun er 7 år gammel. Emma er en
bomuldshund, og hun er helt kridhvid. Hun elsker at lege og
være udenfor. Emma elsker bamser. Hendes favorit er en
bamse, der ligner en kat, der er købt i IKEA. 
Emma er lidt kræsen, og hun spiser ikke hvad som helst. Hun
elsker varm leverpostej og laks, men gider ikke spise rejer
eller grøntsager. 
Emma er ude at gå hver dag, og hun elsker, hvis hun kan
komme til at løbe ud i vandet og bade. Hvis Emma gør det, er
hun ikke længere hvid, og hun skal derfor hjem og i bad.
Emma hader at være i bad og gør alt, hvad hun kan for at
slippe for det. 
Men når man elsker at ligge i sofaen og sove i sengen, er der
ingen undskyldning. 

 
 

En krokodille er det største dyr, der lever både i vand og på
land. En han krokodille kan blive op til 7 meter lang og veje
op til 2 tons. 
Krokodiller kaldes 'dovne jægere', De ligger på lur i vandet og
venter på, at deres bytte kommer tæt på dem. Krokodiller er
rovdyr og spiser kød. De spiser fisk og fugle, men kan også
sagtens æde større dyr som eksempelvis zebraer. 
Krokodiller lever, hvor det er varmt. De findes blandt andet i
Mellem- og Sydamerika, Afrika, Asien og Australien. 
Når krokodiller skal have unger, får de ca. 50 æg af gangen.
De fleste krokodiller graver et hul i varmt sand, lægger
æggene i, og dækker dem til, indtil de klækkes. Et
krokodilleæg er ca. tre måneder om at klække. Når ungerne
er en måned gamle, kan de klare sig selv.  
 

 
 

Emma

Hvor gammel er Emma? 
Hvilken bamse er Emmas favorit?
Hvad kan Emma lide at spise?
Hvorfor er Emma ikke hvid længere, hvis hun bader?
Hvor sover Emma henne? 

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.
5.

 
 

Krokodiller

Hvor lang kan en han krokodille blive?
Hvad kaldes krokodiller - og hvorfor?
Hvad spiser krokodiller?
Hvor lever krokodiller?
Hvor mange æg lægger en krokodille?
 Hvor gamle er ungerne, før de kan klare sig selv?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Pippi Langstrømpe bor i Villa Villekulla sammen med aben
Hr. Nelson og den plettede hest Lilla Gubban. Pippis mor er i
himlen, og Pippis far er 'negerkonge' på en ø i Sydhavet. 
Ved siden af Pippi bor de to søskende, Tommy og Annika,
der er Pippis bedste venner. 
Pippi sover med fødderne på hovedpuden, bor alene og tager
sin hest med ind i sit hus. Pippi har fregner, rødt hår med
fletninger og er utrolig stærk. 
Pippis fulde navn er: Pippilotta Viktualia Rullgardinia
Krusemynta Efraimsdotter Långstrump. 
Astrid Lindgren har opfundet historierne om Pippi
Langstrømpe, og den første bog om Pippi udkom i 1945. 

 
 

Benni Bødker er født den 18. juni i 1975, og er en kendt dansk
forfatter. Benni Bødker har siden 2009 levet af at skrive
bøger. Han bor på på Nørrebro i København med sin kone
og deres børn. Hans kone hedder Karen Vad Bruun, og hun
er også forfatter. 
Benni Bødker skrev sin første bog, da han gik i 3. klasse.
Bogen handlede om Dracula. Han hadede at blive tvunget til
at læse i skolen. Det var nemlig aldrig de spændende bøger i
gyser-genren, som Benni elsker, de skulle arbejde med.  
Benni Bødker fik udgivet sin første bog i 2003, der hedder
'Gys i oktober'. 
Benni Bødker kan ikke lide de gyser-bøger, der slutter med,
at alt var en drøm, han mener det er spild af tid. 
 

 
 

Hvor bor Pippi?
Hvem bor ved siden af Pippi?
Hvad er Pippis fulde navn?
Hvem har opfundet historierne om Pippi?
Hvornår udkom den første bog om Pippi?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.
5.

 
 

Pippi Langstrømpe Benni Bødker

Hvornår begyndte Benni Bødker at leve af at sælge
bøger?
Hvornår skrev Benni Bødker sin første bog, og hvad var
titlen? 
Hvilke gyser-bøger kan Benni Bødker ikke lide? 

Spørgsmål til teksten: 
1.

2.

3.
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Fortnite Battle Royale er et populært online-spil, som kan
spilles på Playstation, Xbox, computeren, en tablet eller på
telefonen. Spillet udkom i 2017, og det er ganske gratis at
spille Fortnite. Det eneste du skal gøre er at oprette en bruger.
Spillet er lavet af Epic Games og allerede to uger efter det
udkom, havde det 2 millioner spillere. 
I dag har Fortnite mere end 200 millioner spillere verden
over. Hver måned er der mere end 80 millioner, der logger
ind for at spille. Det er både voksne og børn, der spiller
Fortnite. 
I Fortnite Battle Royale er der 100 spillere, der kæmper om at
være den sidste overlevende. Spillet foregår i nutiden, hvor
en storm gør, at 98% af verdens befolkning forsvinder, og
zombier rejser sig, for at angribe resten af de overlevende. 

 
 

Indgredienser til 
ca. 16. stk: 
 
200 g. hvedemel
1 1/2 tsk. bagepulver
1 1/2 tsk. vaniljesukker
1/4 tsk. salt
120 g. smør
250 g. sukker
2 æg
1 1/2 dl. mælk
50 g. kakao
 

 
 

Fortnite

Hvornår udkom Fortnite Battle Royale?
Koster det penge at oprette en bruger til Fortnite?
Hvem har lavet spillet Fortnite?
Hvor mange logger ind hver måned for at spille Fortnite?
Hvor mange spillere spiller mod hinanden i Battle
Royale?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.
5.

 

Cupcakes

Hvor meget hvedemel skal man bruge?
Hvor meget sukker skal man bruge? 
Når man går i gang, hvad starter man så med?
Hvor lang tid skal kagerne have i ovnen? 

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.

 
 

Pisk sukker, æg og smør
hvidt og luftigt.
Bland mel, bagepulver og
vaniljesukker.
Tilsæt melblandingen til
smørblandingen skiftevis med
mælken. Tilsæt kakaopulver
og pisk dejen til en ensartet
glat masse.
Fordel dejen i cupcakeforme.
Formen skal fyldes til lidt
over midten. 

Sådan gør du: 
1.

2.

3.

4.

Bagetid: 25-30 minutter ved 175
grader. 
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Den 14. januar 1972 blev kronprinsesse Margrethe udråbt til
Danmark dronning, efter hendes far Kong Frederik d. 9. var
død. Det var første gang i 560 år, at en kvinde var regent i
Danmark. 
Dronning Margrethe blev født den 16. april 1940, og dengang
kunne en pige ikke arve tronen efter deres far. Det var kun
drenge, der kunne det. Men Dronning Margrethe havde kun 2
andre søstre, Benedikte og Anne-Marie. Der var mange, der
synes, det var en uretfærdig og gammeldags lov. Derfor fik
man ændret tronfølgeloven i 1953, så piger kunne blive
regenter, hvis de ikke har nogle brødre. 
I 2009 blev tronfølgeloven ændret igen, så det nu altid var
det ældste barn, der arver tronen - uanset køn. 
Den 10. juni 1967 blev Dronning Margrethe gift med Prins
Henrik, og sammen har de to børn, Kronprins Frederik og
Prins Joachim. 

 
 

Nicole Boyle Rødtnes er født 7. december 1985. Da Nicole var
13 år, begyndte hun at skrive en bog på sin egen computer.
Hun gik hjem fra skole for at arbejde på den hver dag. 
Bogen blev liggende på Nicoles computer, indtil en
studievejleder på gymnasiet overtalte hende til at sende den
ind til et forlag. Nicole fik desværre afslag. 
I 2003 stiftede Nicole HUF - Håbefulde Unge Forfattere -
sammen med tre andre. Her fik Nicole en fast skrivegruppe,
der mødtes to gange om måneden. Her læste de hinandens
tekster og gav kritik og gode ideer. 
I 2010 fik Nicole udgivet sin første bog. Titlen var 'Dødsbørn',
og er første del af serien 'skeletter i skabet'.
Nicole er en aktiv forfatter, der skriver hver dag. Hun udgiver
bøger løbende, og hun har altid en ny bog i gang. Udover
dette laver hun også foredrag på blandt andet skoler og
biblioteker.   

Hvornår blev Dronning Margrethe udråbt til dronning?
Hvad hedder Dronning Margrethes søstre?
Hvad ændrede man i tronfølgeloven i 2009?
Hvad hedder Dronning Margrethes sønner?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.

 
 

Dronning Margrethe Nicole Boyle Rødtnes

Hvornår begyndte Nicole at skrive sin første bog?
Hvem overtalte Nicole til at sende bogen til et forlag? 
Hvad er Nicole medstifter af? 
Hvad er titlen på den første bog Nicole fik udgivet?
Hvad laver Nicole udover at skrive bøger?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.
5.
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Anders And har fødselsdag den 9. juni og er 'født' i 1934. Man
så ham første gang i filmen 'The Wise Little Hen'. Hans fulde
navn er Anders Fauntleroy And, men det er sjældent, man
bruger hans mellemnavn. 
Anders And er søn af Hortensia von And og Rapmus And.
Fætter Højben, Onkel Anders, Rip, Rap og Rup er også
medlemmer af familien And. 
Anders And har et meget stort temperament, som nogle
gange løber løbsk. Han er ofte lidt uheldig, og han har en
dårlig økonomi. 
Anders And bor på Paradisæblevej 111. Det er en adresse han
deler sammen med sine tre nevøer. Anders Ands kæreste er
Andersine And. 

 
 

Hvornår har Anders And fødselsdag? 
Hvad er Anders Ands mellemnavn?
Hvad hedder Anders Ands mor?
Hvem bor Anders And sammen med?
Hvem er Anders Ands kæreste? 

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.
5.

 
 

Hvad er J.K. Rowlings fulde navn?
Hvor bor J.K. Rowling i dag? 
Hvornår udkom den første Harry Potter bog? 
Hvad gør J.K. Rowling med en stor del af hendes formue?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.

 

Anders And J. K. Rowling
J.K. Rowlings fulde navn er Joanna Kathleen Rowling, og hun
er forfatter. Hun har blandt andet skrevet alle Harry Potter
bøgerne. Hun er født 31. juli 1965, og hun bor i Skotland med
sin mand og deres børn. 
J.K. Rowling brugte fem år på at skrive alle syv bøger om
Harry Potter, og i den periode havde hun det faktisk meget
svært privat. Hun mistede sin mor, hun blev selv mor, hun
blev skilt fra sin mand og oven i alt dette, havde hun
nærmest ingen penge. Da den første Harry Potter bog udkom
i 1997 ændrede hendes liv sig for altid. I dag tjener J.K.
Rowling omkring 90 millioner dollars om året på Harry
Potter bøgerne! 
J. K. Rowling har valgt at donere en stor del af hendes formue
fra hendes bøger til velgørenhed. Hun har blandt andet
doneret mange penge til forskning af sklerose og hun har
samlet penge ind til organisationer, der hjælper børn og
unge.   
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I byen Giza i Egypten kan man se den store Keopspyramide,
der blev bygget for mere end 4000 år siden. Den blev
bygget, fordi den store farao Keops ville have et
gravmonument til sig selv. 
Det tog over 10.000 mennesker mere end 20 år at bygge den
store pyramide. Da pyramiden var færdig, var den næsten
147 meter høj. Pyramidens sider er mere end 230 meter
lange. Det er mere end dobbelt så langt som en fodboldbane. 
I pyramidens kamre placerede man alle de skatte, som Keops
skulle have med sig til dødsriget. Disse skatte er dog ikke i
pyramiden i dag. 
Den store pyramide betragtes som en af verdens syv
vidundere. 
Pyramiden var verdens højeste bygning i mere end 3000 år. 

 
 

Mark Elliot Zuckerberg er en amerikansk iværksætter, og han
har blandt andet være med til at opfinde Facebook.  
Da Mark startede på universitetet, elskede han at sidde ved
sin computer. Han var lidt genert, og en aften sad han på sit
værelse og talte med sin kammerat Eduardo. Her talte de
blandt andet om alle de piger, de synes var søde på
universitetet, men ikke turde snakke med.  De to venner blev
hurtigt enige om, at det ville være noget lettere, hvis de
kunne tale med pigerne over computeren. 
De oprettede i løbet af et par dage 'ZuckNet', og det gik
hurtigt ned, fordi der var mange, der gerne ville være med.
Året efter blev den første udgave af Facebook lanceret på
universitetet. Senere fik Mark ideen om, at det ikke kun skulle
være for hans eget universitet, men for hele verden. 
I dag regner man med, at Mark Zuckerberg har hele 13,5
milliarder kroner på sin bankbog, og han er derfor blandt de
100 rigeste mennesker i verden. 

I hvilken by kan man se Keopspyramiden?
Hvor mange år tog det at bygge pyramiden?
Hvor lang er pyramidens sider?
Hvad placerede man i pyramidens kamre?
Hvor mange år var Keopspyramiden verdens højeste
bygning?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.
5.

 

Hvem sad Mark og talte med på sit værelse?
Hvordan startede ideen om Facebook?
Er Mark Zuckerberg millionær eller milliardær?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

 
 

Keopspyramiden Mark Zuckerberg
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Bogen 'Super 4' er skrevet af forfatteren Ry Kristensen.
Bogen handler om Max, der er 13 år. Han vil gerne vinde en
ny cykel i en tyggegummiboblekonkurrence.  Desværre
vinder han i stedet for et ophold på sommerskolen
Annabelle, hvor alle de rige forældres børn går. 
Her møder han pruttekongen Buller, teknikgeniet Mini og den
seje Eva. De bliver hurtigt venner, og sammen oplever de
nogle helt nye sider af sig selv. Det viser sig nemlig, at alle
fire børn besidder helt specielle superkræfter!
Superkræfterne kommer dem til gode, da skolen pludselig en
dag bliver invaderet af terrorister, som skal besejres. 
Terroristerne vil lokke penge ud af alle de rige børns
forældre - men hvad skal Max gøre? Hans forældre har ikke
10 millioner? 
Bogen er en del af en serie. Det første bind vandt i 2017
Bogslugerprisen. 

 
 

TikTok er en populær app. Faktisk er den så populær, at den
kæmper med Snapchat og Instagram om at være den mest
downloadede app. App'en blev lanceret i 2014, men dengang
gik den under navnet musical.ly.
I app'en TikTok kan man lave små film, hvor man filmer sig
selv, imens man mimer eller danser. Filmene man deler er på
max 60 sekunder. Når man er tilfreds med sin video, kan
man tilføje filter og effekter. Når filmen er redigeret, deles
den med alle de andre brugere på TikTok. Så kan ens følgere
eller andre bruger kommentere og 'like' ens videoer. 
I TikTok er der ikke fokus på de oprindelige musikere, men
derimod på brugerne af app'en og deres kreative udfoldelser.
Flere kendte er dog på app'en, og nogle sender challenges ud
til deres følgere, hvor de skal lave en dans til noget af deres
musik. Dette gør blandt andet Justin Bieber og Jennifer Lopez.
Man skal være 13 år for at kunne oprette en bruger på TikTok.  

Hvem har skrevet serien om 'Super 4'? 
Hvad vinder Max i tyggegummiboblekonkurrencen?
Hvad hedder Max' tre gode venner? 
Hvilken pris vandt 'Super 4' i 2017?  

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.

 
 

Hvad er TikTok?
Hvad deler man på TikTok? 
Hvor lange videoer kan man dele på TikTok?
Hvor gammel skal man være, for at have en TikTok
bruger?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.

 

Super 4 TikTok
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En blæksprutte lever i havet, men er ikke en fisk. En
blæksprutte er et bløddyr. En blæksprutte har intet skelet.
Der findes over 600 forskellige arter af blæksprutter, nogle
har otte arme og andre har ti. 
Hvis en blæksprutte bliver bange, kan den sende blæk ud i
vandet. På denne måde kan dens fjende ikke se den.
Blæksprutten ser rigtig godt, også når det er mørkt.
Blækspruttens fjender er blandt andet hvaler. Heldigvis er
blæksprutterne gode til at gemme sig i deres huler, og de kan
også skifte farve, så de er svære at finde. 
En blæksprutte lever alene det meste af tiden. En han og en
hun mødes kun for at parre sig. Når de små unger kommer
ud af æggene, må de klare sig selv. En blækspruttemor dør
nemlig, når hun har lagt sine æg. 

 
 

Christiano Ronaldo er født den 5. februar 1985. Han blev født
på øen Madeira, som er en del af Portugal. Ronaldo er utrolig
god til at spille fodbold, og som 11 årig rejser han til Lissabon,
for at spille for fodboldklubben 'Sporting Lissabon'. Han får
debut på det bedste hold i fodboldklubben i 2007, hvor han
scorer to mål i sin første kamp. 
I 2003 bliver Ronaldo købt af Manchester United, der betaler
130 millioner kroner for ham. Det viste sig at være en rigtig
god forretning for Manchester United. Ronaldo scorer 94 mål
i 192 kampe, inden de sælger ham videre til Real Madrid i
2009 for 700 millioner kroner. 
Ronaldo er angriber, og han er rigtig god til at score mål.
Han er også god til hovedstød, at drible og at sparke. Især
på frispark er Ronaldo rigtig god. Ronaldo er også meget
hurtig. Han er målt til at løbe over 30 km/t med en bold i en
kamp. Han bliver kaldt 'lille bi' på grund af sin hurtighed, og
fordi han kan blive ved med at udfordre sine modstandere.  

Hvor mange forskellige arter blæksprutter findes der?
Hvad kan en blæksprutte gøre, hvis den bliver bange?
Hvilke fjender har en blæksprutte?
Hvordan gemmer blæksprutter sig for fjender?
Hvad sker der med moren, når hun har lagt sine æg?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.
4.
5.

 
 

Hvor er Ronaldo født? 
Hvor rejser Ronaldo hen som 11 årig?
Hvor mange mål scorer Ronaldo for Manchester United?
Hvad bliver Ronaldo også kaldt? 

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.
4.

 
 

Blæksprutte Ronaldo
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