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Hvordan kan man kende en sherif?
Ved du hvilket kortspil de spiller på værtshuset?
(poker, Gribben Joe har tilnavnet ”fuldt hus”)
Hvad vil Billie drikke på værtshuset?
Hvorfor bliver Billie ked af det?
Hvad sker der, da Billie opgiver at være sherif?
Hvem er Jack Langhorn?
Hvordan finder Billie mod til at kæmpe mod Jack
Langhorn?
Hvor meget skal man tælle til i en duel før man
vender sig om?
Hvorfor griner Jack Langhorn af Billie?
Har du prøvet at blive drillet så meget, at du blev ked
af det?
Kunne du tænke dig at være sherif?

Titel: Handfp up!
Forfatter: Quentin Gréban
Illustrator: Quentin Gréban

Gode ord & vendinger
Hands up! – Hænderne op
Sherif – Politichef

Spørgsmål til bogsamtale





Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget, der undrede jer?
Mindede den jer om andre bøger eller film?
(Cowboyfilm/Westerns)

Rollinger – små unger
Mismodig – trist, ked af det
Værtshus – et sted hvor man f.eks kan drikke øl
Banditter – find synonymer (røver, slyngel…)
Dusør – find synonymer (belønning, præmie)
Opstrammer – noget at styrke sig på
En lille skarp – en snaps el. anden stærk drik
Byen er et mekka for…- et godt sted at være for…
Prærien – store områder hvor kvæget græsser,
cowboyland
Duel – en gammeldags måde at afgøre uenighed på. Den
der rammer først har vundet
Tumulten - balladen

Samtale om illustrationer
Kik på bogens billeder og snak om, hvad det er for nogle
dyr, der er i bogen
Snak om de ting, som er på billederne. Hvordan kan man
se, at det er en cowboyhistorie?

Kreativ aktivitet

Lav duel med vandpistoler
Lav nogle flotte sherifstjerner

Sætninger til eftersigen
”Fttop! I lovenf navn!”
”Jeg er den nye fhherif, og jeg vil ikke have fhnyd i
kortfhpil”
”Jeg fatter ikke en brik af hvad du siger”
”Giv mig en fhodavand”
”Jeg er den værfthte fherif i verden”
”Jeg elsker dueller – fint med mig”
”Det er altfhå fhmadder tarveligt!”

