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Ett hemsökt hus, ett spöke och en filmkamera som 
lever sitt eget liv …

Tolvåriga Vanessa tror inte på spöken, ändå är det 
något med den ensliga prästgården i Borgvattnet 
som lockar. Dessutom vill hon filma något riktigt 
läskigt till sin Youtube-kanal, och vad kan vara bättre 
än ett hemsökt hus? 

På höstlovet bestämmer hon sig för att dra dit 
med vännerna Martin och Abbe. Men besöket blir 
otäckare än väntat och de flyr det gamla huset. 
Ännu läskigare blir det när de kommer hem. Vanessa 
upptäcker att hon faktiskt har fångat ett spöke på 
film, ett spöke som inte tänker lämna henne ifred …

Prästgårdens hemlighet är den första delen i serien 
Spökkameran. Den utspelar sig i och kring Borg-
vattnets prästgård i Jämtland, som sägs vara ett av 
världens mest hemsökta hus.
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Introduktion
Ett hemsökt hus, ett spöke och en kamera som lever sitt eget liv ...

Den ensliga prästgården i Borgvattnet sägs vara ett av världens mest hem-
sökta hus. Tolvåriga Vanessa tror inte på historierna om vad som finns 
där inne, men eftersom hon vill filma något läskigt till sin Youtube-kanal 
bestämmer hon sig för att dra dit med vännerna Abbe och Martin.

Besöket blir mer otäckt än hon väntat sig. De flyr det gamla huset och väl 
hemma upptäcker Vanessa att hon faktiskt har fångat ett spöke på film!

Dessutom börjar konstiga saker hända på nätterna. Kameran slås på av sig 
själv. Vanessas pappa beter sig ytterst märkligt. Och vem är det som har 
grävt en grop på gården och lagt ner en av Vanessas gamla dockor?

Vanessa inser att något måste göras för att bli av med spöket som följt med 
henne hem från prästgården.

Prästgårdens hemlighet är den första delen i serien Spökkameran. De 
senare delarna heter Ljusklotets mysterium och Slottsruinens förbannelse.

Arbeta vidare med boken 
Prästgårdens hemlighet kan användas i flera ämnen inom skolan utöver 
svenskan, till exempel som diskussionsunderlag i samband med bland annat 
historia och religion, med fokus på folktro och livsåskådning.

Nedan följer några exempel på punkter från olika ämnens centrala innehåll 
för årskurs 4–6 i Lgr11 som kan kopplas till Prästgårdens hemlighet, an-
tingen som fristående lektionsstoff eller som grunden för ett ämnesöver-
skridande arbete. Då det är så många punkter från det centrala innehållet 
i svenska samt svenska som andraspråk som kan kopplas till läsningen av 
boken och diskussionen om den, nämns inte dessa ämnen nedan, men 
svenskämnet har legat som grund för formuleringen av majoriteten av läsför-
ståelsefrågorna.

Sedan kommer de ovan nämnda läsförståelsefrågorna kopplade till varje 
kapitel och slutligen finns det förslag på frågor att diskutera efter läsningen. 
Frågorna är tänkta att utveckla elevernas läsförståelse och samtidigt väcka 
läslust. Alla frågor kan användas fristående, och fokus kan exempelvis ligga 
enbart ”på raderna”-frågorna, som handlar om berättelsens handling. I vissa 
grupper och vid vissa tillfällen kan detta fungera bättre som lässtrategi än att 
analysera för djupt eller att koppla för mycket till elevers egna erfarenheter.

Läsförståelsefrågorna är indelade i tre kategorier:
• På raderna, som handlar om att hitta svaret i texten. Det explicita.
• Mellan raderna, att dra egna slutsatser, analysera, inferera och tolka.

Det implicita.
• Bortom raderna, att reflektera och tänka mer utanför berättelsen,

antingen genom att diskutera i helklass eller mindre grupper. Här
görs också kopplingar till elevens egna erfarenheter.
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Historia

• Vad historiska källor, som till exempel dagböcker och arkivmaterial,
kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i
levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Religionskunskap 

• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska
samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med kopp-
ling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som hän-
der efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad
det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och
solidaritet.

• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter
och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanför-
skap och kränkning.

Samhällskunskap
• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jäm-

ställdhet.
• Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra

medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Eftersom Borgvattnets prästgård finns på riktigt kan det också vara intres-
sant för eleverna att göra sin egen research och jämföra verkligheten med 
boken.

FÖRE LÄSNINGEN 
Beskriv omslaget, med ett eller flera ord. Lek med adjektiv.
Vilka detaljer kan du se?
Vad gör dig mest nyfiken?
Har du läst eller sett något liknande?
Vad tror du att boken kommer handla om?
Har du läst något annat av författaren?

UNDER LÄSNINGEN 
Oavsett om det är högläsning eller tyst läsning kan det finnas behov av att 
stanna upp och diskutera en del ord och uttryck. Eleverna kan själva också 
samla på sig svåra ord som sedan kan användas i övningar, och för att göra 
tydliga kopplingar till andra ämnen.

PROLOG
Ord och uttryck
Vlogg, jubileum

Läsförståelsefrågor

Vem är det som pratar? (på raderna)
Vad gör hon? (mellan raderna)
Följer du några youtubers? (bortom raderna)



Kapitel 1

Ord och uttryck
Display, ruckel, nyans

Läsförståelsefrågor
Vem handlar det om? (på raderna)
Var är de någonstans? Och vad vill Vanessa göra där? (mellan raderna)
Tror du på spöken? (bortom raderna)

Kapitel 2

Ord och uttryck
Dyrka, backup-plan, lirka

Läsförståelsefrågor 
Hur planerar de att ta sig in i vandrarhemmet? (på raderna)
Varför måste de gömma sig? (på raderna)
Varför tror du att Vanessa vill att just Abbe ska bli imponerad? (mellan 
raderna)
Varför tror du att det kallas prästgården? (bortom raderna)

Kapitel 3

Ord och uttryck
På helspänn, ninjaoutfit, trasmatta, bårhus

Läsförståelsefrågor
Varför säger Abbe att han ska hämta gemet istället? (på raderna)
Varför vill Martin dra? (mellan raderna)
Kan man se om någon flinar eller gör någon annan grimas bara på ögo-
nen? Testa i par! (bortom raderna)

Kapitel 4

Ord och uttryck
Spurt, brandstege, dov, burkig, skeptisk

Läsförståelsefrågor
Hur tar de sig in? (på raderna)
Vad tror du kommer hända nu när kameran har låtit på hög volym? (bort-
om raderna)

Kapitel 5

Ord och uttryck
Farstu, utom synhåll, diod, blänga, zooma in

Läsförståelsefrågor
Vilken klass går de i? (på raderna)
Varför kan Vanessa inte riktigt skoja med Martin? (mellan raderna)
Att Vanessas hjärta pickar på som en hackspett är en liknelse. Kan du 
komma på en egen liknelse för hur det är när hjärtat slår snabbt? (bortom 
raderna)

Kapitel 6

Ord och uttryck
Vindpust, bonad, huller om buller, gala, oknytt, engagerad, tillgjord, 
Anden i glaset

Läsförståelsefrågor
Vad heter Vanessas vlogg? (på raderna)
Varför är Martin rädd att tanten ska komma tillbaka? (mellan raderna)
Varför vill Vanessa så gärna filma i ett spökhus? (mellan raderna)
Vilken årstid är det? (mellan raderna)
Önskar du också att du skulle kunna bli en youtuber? Eller något liknande, 
eller något helt annat? (bortom raderna)



Kapitel 7

Ord och uttryck
Dunkel, menande blick, artikulera, turbofart

Läsförståelsefrågor
Vad gör de för något? (på raderna)
Vad betyder det att Martin har en I want to believe-tischa? (mellan raderna)
Varför blir Vanessa irriterad och tänker att Abbe och Martin har snackat 
ihop sig? (mellan raderna)
Varför vänder sig Vanessa om och tittar bakom sig? (mellan raderna)
Har du provat Anden i glaset? (bortom raderna)

Kapitel 8

Ord och uttryck
Gadda ihop sig, nightvision, kväva en suck

Läsförståelsefrågor
Vem är tillbaka? (på raderna)
Vad är det för dörr de öppnar? (mellan raderna)
De här tre personerna använder många engelska ord när de pratar, som 
boring och creepy. Använder du och dina vänner några ord från andra 
språk än svenska? (bortom raderna)

Kapitel 9

Ord och uttryck
Vid gavel, ilning

Läsförståelsefrågor
Vem gömmer sig först? (på raderna)
Varför får Vanessa dåligt samvete när hon säger åt Abbe att gömma sig 
under en säng? (mellan raderna)
Varför reagerar de så starkt när de hör steg på övervåningen? (mellan 

raderna) (bortom raderna)

Kapitel 10

Ord och uttryck
Humma

Läsförståelsefrågor 
Varför är de så rädda? (på raderna)
Varför stelnar Vanessa till när hon tittar på sängarna? (mellan raderna)

Kapitel 11

Ord och uttryck
Trappavsats, förhör, altare

Läsförståelsefrågor
Varför måste de gå tillbaka? (på raderna)
Vad ser de som man inte får sitta i? (på raderna)
Vad får vi veta om när de körde Anden i glaset? (mellan raderna)
Vad menar Vanessa med att hennes pappa håller små förhör? (mellan 
raderna)
Vem tror du att Emelie K är? (bortom raderna)

Kapitel 12

Ord och uttryck
Uråldrig, freaka ur, skröna, husknut, brista ut i skratt, flygplansläge

Läsförståelsefrågor
Varför slutades rummet att användas som kontor? (på raderna)
Vad är det för hemsk historia som Vanessa tänker på? (mellan raderna)
Vad menar Vanessa med att Martin aldrig blir någon skådespelare? (mel-
lan raderna)
Vilka tror du att Emelie K och Lisa är? Och vad har de med konflikten 



mellan Martin och Vanessa att göra? (bortom raderna)

Kapitel 13

Ord och uttryck
Nattläge

Läsförståelsefrågor 
Vad hör de från nedervåningen? (på raderna)
Här får vi veta att Emelie K och Lisa är Vanessas nya vänner. Vilka är då 
hennes gamla vänner? (mellan raderna)
Förutom cinnamon challenge finns det många andra challenges som  
cirkulerar online. Har du provat någon? (bortom raderna)

Kapitel 14

Ord och uttryck
Storsjöodjuret, krumelur, korsdrag, adrenalin

Läsförståelsefrågor
Vem är Nessie? (på raderna)
Vad är det för ansikte som Vanessa tänker på? (mellan raderna)
Var är Vanessas mamma? (mellan raderna)
Har du varit på en halloweenfest någon gång? Var du utklädd? (bortom 
raderna)

Kapitel 15

Ord och uttryck
Extramamma, skilsmässa

Läsförståelsefrågor
Vem är Biggan? (på raderna)
Varför har Vanessa slutat ha smeknamn på Martin i mobilen? (mellan 
raderna)

Kapitel 16

Ord och uttryck
Slump, segergest

Läsförståelsefrågor
Vilket land kommer Abbe från? (på raderna)
Varför knöt det sig i Vanessas mage när hon blev hopparad med Abbe? 
(mellan raderna)
Har du skrivit en läskig historia någon gång? (bortom raderna)

Kapitel 17

Ord och uttryck
Gå åt skogen, klockren, fokus, saccosäck, kontur

Läsförståelsefrågor
Vilka väntar Vanessa på? (på raderna)
Varför försöker Vanessas pappa få henne att umgås mer med Martin? 
(mellan raderna)
Varför vill Vanessa se resten av klippen tillsammans med de andra?  
(mellan raderna)
Skrolla är en försvenskning av engelskans scroll. Kan du komma på fler 
liknande försvenskningar av ord? (bortom raderna)

Kapitel 18

Ord och uttryck
Eftertanke, omtumlande, rimlig förklaring, fippla, slow motion

Läsförståelsefrågor 
Vem vill inte vara med i klippet? (på raderna)
Varför tänker Vanessa att alla spökgrejer är mer omtumlande för Abbe än 
för henne? (mellan raderna)
Har du klippt film någon gång? Som ett större projekt, eller bara redigerat 



något till en snap, Tiktok eller en story? (bortom raderna)

Kapitel 19

Ord och uttryck
Get over it, rubrik, bearbeta, publicera

Läsförståelsefrågor
Varför är Vanessas pappa arg? (mellan raderna)
Vad finns det för olika effekter när man redigerar film? Och varför tror du 
att hon inte vill ha något sådant i det här klippet? (bortom raderna)

Kapitel 20

Ord och uttryck
Hålla masken, på vippen, uppenbarligen, utegångsförbud, vårdnad, 
glädjeskutt

Läsförståelsefrågor
Vem är Hampus? (på raderna)
Varför kan Vanessas pappa inte lita på henne längre? (mellan raderna)
Varför blir hon inte glad trots att hon har fått ganska många visningar på 
klippet? (mellan raderna)

Kapitel 21

Ord och uttryck
Haka på, sansad, hårtest, hyperventilera

Läsförståelsefrågor
Vad händer med Vanessas hår? (på raderna)
Varför är Emelie K och Lisa sura på Vanessa? (mellan raderna)

Kapitel 22

Ord och uttryck
Kranium

Läsförståelsefrågor
Vad hittar hon på kameran? (på raderna)
Varför blir hon lättad när hon ser den svarta peruken? (mellan raderna)
Vad tror du har hänt under natten? (bortom raderna)

Kapitel 23

Ord och uttryck
Brus, råris, hemsökt, undantag

Läsförståelsefrågor 
Vad äter de för mat? (på raderna)
Vem kallar Emelie K och Lisa Majonnäsen? (mellan raderna)
Vad jobbar Vanessas pappa med? (mellan raderna)
Tycker du om korvstroganoff? Vad är din favoritmat? (bortom raderna)
Vad tror du det är som inte stämmer i Vanessas rum? (bortom raderna)

Kapitel 24

Ord och uttryck
Hypnotisera, störta mot, gnyende

Läsförståelsefrågor
Vad ser hon på sängen genom kameradisplayen? (på raderna)
Vad är det som händer med dockan? (mellan raderna)
Vad skulle du göra om du såg det som Vanessa såg? (bortom raderna)



Kapitel 25

Ord och uttryck
Etsa sig fast, näthinna, skena, skjuta i höjden, deadline, ha något på hjär-
tat, anspänning

Läsförståelsefrågor
Varför är Vanessa rädd? (på raderna)
Vem är Östen? (på raderna)
Varför hoppar hon upp på just frysboxen? (mellan raderna)
Att bilden av spöket har etsat sig fast på hennes näthinna ska inte läsas 
bokstavligt. Vad försöker författaren få fram? Och varför har han valt att 
skriva på det sättet, tror du? (bortom raderna)

Kapitel 26

Ord och uttryck
Befara, logga, hinna

Läsförståelsefrågor
Vem är i köket? (på raderna)
Varför har Vanessa svårt att somna om? (mellan raderna)
Varför har pappa jord under naglarna? (mellan raderna)
Har du gått i sömnen någon gång? (bortom raderna)

Kapitel 27

Ord och uttryck
Skramla, blockera, på förhand, martyr

Läsförståelsefrågor
Vad har hänt på gården? (på raderna)
Vad har hänt med hennes klipp på Youtube? (på raderna)
Varför försöker Vanessa låta så mycket som möjligt när hon gör frukost? 
(mellan raderna)

Vet du vad Lol står för? Kan du fler liknande akronymer ? (bortom raderna)

Kapitel 28

Ord och uttryck
Anonym, panikartad

Läsförståelsefrågor
Vad tittar Vanessa på? (på raderna)
Vad kommer pappa in med? (mellan raderna)
Har du sett några spökjägare på Youtube eller tv? (bortom raderna)

Kapitel 29

Ord och uttryck
Journalist, ilska, emoji

Läsförståelsefrågor
Vad låg i gropen? (på raderna)
Vem skickar en pussemoji? (på raderna)
Vad känns ändå helt okej med att börja skolan igen efter lovet?  Vad kom-
mer förändras? (mellan raderna)

Kapitel 30

Ord och uttryck
Kolik, krökt, raspig, vålnad

Läsförståelsefrågor
Vad är det som väcker Vanessa? (på raderna)
Vem är ute mer än pappa? (mellan raderna)
Vad tror du har hänt med Vanessas pappa? (bortom raderna)



Kapitel 31

Ord och uttryck
Ologisk

Läsförståelsefrågor
Varför springer Vanessa? (på raderna)
Vad menar hon med att det inte skulle vara pappas fel ifall hon skulle hit-
tas död? (mellan raderna)
Vad skulle du ha gjort i den här situationen? (bortom raderna)

Kapitel 32

Ord och uttryck
Försvar, flacka, minimal, por, länka, flik, spökfördrivning, underrubrik, 
reningsritual, skyddssymbol, haja till

Läsförståelsefrågor
Varför reagerar hon på pentagrammet? (på raderna)
Varför blir hon inte lycklig över att äntligen få många visningar? (mellan 
raderna)
Gillar du Ed Sheeran? Eller vad skulle du valt för musik? (bortom raderna)

Kapitel 33

Ord och uttryck
Kränga på sig

Läsförståelsefrågor
Vem tutar? (på raderna)
Vem bankar på dörren? (på raderna)
Varför är det låst till Vanessas rum? (mellan raderna)

Kapitel 34

Ord och uttryck
Ögonvrå, tjallare, strålkastare, kupad hand

Läsförståelsefrågor
Vem är tjallaren? Och varför? (på raderna)
Vad vill hon be om ursäkt till pappa för? (mellan raderna)
Vad är det som händer i bilen? (mellan raderna)
Hur tar du dig till skolan? (bortom raderna)

Kapitel 35

Ord och uttryck
Aura

Läsförståelsefrågor
Varför är de sena till skolan? (på raderna)
Varför kan inte Vanessa sitta på sin vanliga plats?
Varför sjunger de Ghostbuster-låten i klassrummet? (mellan raderna)

Kapitel 36

Ord och uttryck
Misstolka, harkla sig, messa

Läsförståelsefrågor
Varför lånar Vanessa Martins mobil? (på raderna)
Vad har pappa inte förstått? (mellan raderna)
Vet du varför det dyker upp bokstäver i mattetalen? (bortom raderna)



Kapitel 37

Ord och uttryck
Sorl, öknamn

Läsförståelsefrågor
Vem kallar Vanessa för Mumintrollet? (på raderna)
Varför kallar hon Tanja för ett mumintroll? (mellan raderna)
Varför vet inte Abbe vad ett mumintroll är? (mellan raderna)
”Googla” är en så kallad verbifiering av Google, att göra ett verb av en annan 
ordklass. Kan du komma på fler exempel? (bortom raderna)

Kapitel 38

Ord och uttryck
Skolka

Läsförståelsefrågor
Vad händer inne på toan? (på raderna)
Vem bor i Östersund? (på raderna)
Varför skyndar de sig ut ur klassrummet? (mellan raderna)

Kapitel 39

Ord och uttryck
Kippa efter andan, talförmåga, trio

Läsförståelsefrågor
Vad står det på spegeln? (på raderna)
Varför kan inte Vanessa skrika eller andas? (mellan raderna)
Varför blir alla så förvånade över Martins kommentar till Emelie K? (mellan 
raderna)

Kapitel 40

Ord och uttryck
Sacka efter, imitera, passagerare, förnimmelse

Läsförståelsefrågor
Vart ska de åka först? (på raderna)
Varför var det ingen vanlig punktering? (mellan raderna)

Kapitel 41

Ord och uttryck
Argument, skränig, lunchrusning, trotsunge, mala på, assiett, smink-tutorial

Läsförståelsefrågor
Vad äter de för mat? (på raderna)
Varför ska de tillbaka till prästgården? (mellan raderna)
Varför skulle Tanja och Vanessa vara likadana enligt killarna? (mellan raderna)
Vilken är din favoritpizza? (bortom raderna)

Kapitel 42

Ord och uttryck
Horisont, skärva, fantasifull, stenkast, hundskall, kamphund

Läsförståelsefrågor
Vart är de på väg nu? (på raderna)
Vad är det som är scary? (mellan raderna)
Varför är det inte förvånande att Martin andas tungt i uppförsbacken? (mellan 
raderna)
Vad har hänt med Abbe? (mellan raderna)
Är du rädd för något djur? (bortom raderna)



Kapitel 43

Ord och uttryck
Skogsdunge

Läsförståelsefrågor
Varför hör de ett klick? (på raderna)
Vad gjorde spöket med Abbe? (mellan raderna)

Kapitel 44

Ord och uttryck
Ohörbar, reflexmässig, lönlös, pedantisk, maxfart

Läsförståelsefrågor
Vem kommer ut genom dörren som öppnades? (på raderna)
Vad ser hon i kameran i slutet av kapitlet? (på raderna)
Varför filmar Vanessa? (mellan raderna)
Skulle du våga gå in i ett spökhus? (bortom raderna)

Kapitel 45

Ord och uttryck
Inbilla sig, bakvänt, tvärt, i släptåg, hålslagna, mullrande, mellanting

Läsförståelsefrågor

Varför säger Vanessa nej när spöket går mot henne? (på raderna)
Vad händer med Abbe? (mellan raderna)
Vad tror du att det är som inte är sant?  (bortom raderna)

Kapitel 46

Ord och uttryck
Konversation, dimension

Läsförståelsefrågor

Läsförståelsefrågor  
Varför pratar de om pigan? (på raderna)
Vad vill spöket att de ska göra? (på raderna)
Vad tror du att de ska gräva fram? (bortom raderna)

Kapitel 47

Ord och uttryck
Vigd jord, bris, tvärstopp, dis

Läsförståelsefrågor
Vad ska de gräva fram? (på raderna)
Vad hör Vanessa i slutet av kapitlet? (på raderna)
Vad ska de göra om de hittar bebisen? (mellan raderna)
Vem tror du att det är som kommer i bilen? (bortom raderna)

Kapitel 48

Ord och uttryck
Dränerad, krampaktig, vansinnig

Läsförståelsefrågor
Vad händer med Vanessa? (på raderna)
Vem är Pärlan? (på raderna)
Varför putar hennes mage? (mellan raderna)

Kapitel 49

Ord och uttryck
Underlivet, intensiv

Läsförståelsefrågor
Vem kommer in och hjälper Vanessa/pigan? (på raderna)
Fast egentligen hjälper prästfrun inte till. Vad gör hon?  (mellan raderna)



Kapitel 50

Ord och uttryck
Förlossning, grimasera

Läsförståelsefrågor
Vad gör Vanessa/pigan? (på raderna)
Var är bebisen begravd? (mellan raderna)

Kapitel 51

Ord och uttryck
Senil, spänna blicken i någon, granska, svamla

Läsförståelsefrågor
Vem kommer in i huset? (på raderna)
Hur visste hon att de gjorde inbrott innan också? (mellan raderna)
Vad tror du kommer hända nu? (bortom raderna)

Kapitel 52

Ord och uttryck
Oväsen, gravkapell, omsluta, kompakt, sekel, tryckvåg

Läsförståelsefrågor
Var stannar bilen? (på raderna)
Vad händer med tanten? (mellan raderna)
Hur långt är ett sekel? Kan du decennium och millennium också? (bortom 
raderna)

Kapitel 53

Ord och uttryck
Instinkt, bråkdel

Läsförståelsefrågor

Läsförståelsefrågor 
Hur vet de att spöket går iväg? (på raderna)
Varför reser sig killarna och stönar av smärta? (mellan raderna)
Vad tror du ska hända borta vid kyrkogården? (bortom raderna)

Kapitel 54

Ord och uttryck
Ansvar, dödsrike, domna bort, nervsystem, offer

Läsförståelsefrågor
Vad plockar Vanessa upp från fickan? (på raderna)
Varför är ansvar den starkaste känslan som Vanessa känner när hon bär 
kistan? (mellan raderna)
Vad tror du att hon ska göra med kniven? (bortom raderna)

Kapitel 55

Ord och uttryck
Vädjan, karva, gestalt, skepnad, viloplats, virrvarr

Läsförståelsefrågor
Vad ristar hon in i korset? (på raderna)
Vad står alla spöken och tittar och väntar på? (mellan raderna)
Vad händer med pigan? (mellan raderna)

Kapitel 56

Ord och uttryck
Huttra, ifrågasätta

Läsförståelsefrågor
Vilka är hemma hos Vanessa? (på raderna)
Varför funderar hon på om varulvar och vampyrer också finns? (mellan 
raderna)



Kapitel 57

Ord och uttryck
Muspekare, sekvens, kommentarsfält, notis

Läsförståelsefrågor
Vem får hon en kommentar av? (på raderna)
Varför funderar hon på att ta bort klippet från Youtube? Och varför behål-
ler hon det? (mellan raderna)
Vad betyder mejlet från det anonyma kontot på Youtube? (mellan raderna) 
Hur tror du att hennes problem inte är över ? Och vad är det med kame-
ran? Vad tror du kommer hända i nästa bok? (bortom raderna)

EFTER LÄSNINGEN
Vad tror du kommer hända sen? Det finns inga rätta svar, utan gissa och 
fantisera om det kommer hända något mer med Vanessa, Martin och 
Abbe.

Den här boken är den första delen i en trilogi. Del två heter Ljusklotets 
mysterium. Vad tror du att den handlar om?

Den sista och tredje boken heter Slottsruinens förbannelse. Gissa vad den 
handlar om.

Vem eller vilka i berättelsen kan du själv känna igen dig i?

Finns det något som du tycker att författaren kunde ha skrivit 
annorlunda?

Vad gillade du mest med boken?

Fanns det något du inte gillade lika mycket?

Varför tror du att boken heter Prästgårdens hemlighet? Kan du hitta på 
några alternativa boktitlar?

När var det som mest spännande?

Har du någon favoritscen, favorithändelse eller favoritkapitel?

Har du läst eller sett något annat som påminner om den här boken?

Är det något i boken du funderar på eller undrar över som du inte har 
fått svar på?

Var boken läskig?

Vad är egentligen läskigt?




