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1. Se på bogens forside. 
 Bladr hele bogen igennem. Find det samme fantasy-væsen som på forsiden.

 Det er på side: _____________________________________________

 Skriv navnet på fantasy-væsnet: ___________________________________ 

 Hvad kaldes det også? 
 Skriv, det der mangler:    M ___ n n ___ ___ ___ ___ - d ___ ___ b ___ r e n.

2. Find bogens indholds-fortegnelse. 

 Afsnittet om ‘hus-nisse’ begynder på side _________________ 
    
 Afsnittet om ‘gar-goil’   begynder på side __________________

3. Led efter svar om ‘hus-nissen’.
      
 Hvor høj er en hus-nisse? _____________    Hvor lever han? ____________________________________ 

 Hvorfor bør man give ham en gave? __________________________________________________________

4. Læs hele afsnittet om ’gar-goilen’.
 Skriv her med dine egne ord, hvordan den ser ud: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Find gar-goilen!
 Hvor mange gange er ordet gar-goil, gar-goilen eller gar-goilens nævnt i afsnittet? __________________ 
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