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4 Hva tror du Olle følte da han gikk seg bort og var helt 
alene i et fremmed land?

5 Hva kunne Olle gjort om mobilen var med?

1 Vet du hvilke land som har disse flaggene?

2 Ett av flaggene er fra det landet der Olle er på ferie. 
Hva heter landet?

3 Olle har gått seg bort. Solen er sterk og han er varm og 
tørst. Hva gjør han for å kjøle seg ned?

Dette er Tigergjengen
Olle
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6 En dag, da May var liten og gikk på skolen, skjedde 
det noe dumt. Hva skjedde?

7 Hva tror du May følte da de andre lo av henne?

8 Etterpå gjorde May noe som var både flott og  
modig. Hva gjorde hun?

9 Har du opplevd at noen har ledd av deg eller 
ertet deg?

10 Hva vil du si til dem som plager andre?

May
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11 Kim reiste med fly til et annet land. Hva het landet?

12 Da flyet landet, kom to menn for å hente Kim. De hadde 
med seg noe rart? Hva var det?

13 Kim lå på gulvet i en tom gang på flyplassen. Han ventet 
på at noen skulle finne ham. Hva gjorde han mens han 
ventet?

14 Kim sin onkel sto på flyplassen og ventet på ham. 
Husker du hva onkelen het?

15 Hva ville du gjort hvis du var alene på en flyplass,  
sånn som Kim?

Kim
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16 En gang, etter trening, kom en fotballtrener og satte 
seg tett inntil June i garderoben. June kjente ham ikke. 
Hun synes at han satt altfor tett inntil henne. Og så la 
han en hånd på puppen hennes. Synes du det er greit 
at noen gjør sånt?

17 Hvordan reagerte June da dette hendte? 

20 Hva kan vi si hvis vi kommer i en sånn situasjon?

June

18 Hva sa hun til treneren?

19 Hvordan kan vi vite at noe ikke er greit?  
At noen for eksempel er altfor tett inntil oss? 
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22 Det tok flere uker før June våget å fortelle noen andre 
om treneren. Hvorfor tror du det tok så lang tid?

23 Hvorfor er det viktig å fortelle sånt til noen vi stoler på?

21 Kan gutter og menn også oppleve å bli redde når noen 
kommer for tett inntil eller gjør ekle og skremmende 
ting?

24 Hvis du opplevde noe som var skremmende og ekkelt, 
hvem kunne du fortalt det til?
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25 Når Tommy skal hjem fra jobben, må han ta buss. 
Bussen kjører over en bro, og så deler veien seg i tre. 
Hvilken vei skal Tommy sin buss kjøre når han skal 
hjem? Sett kryss!

26 En dag havner Tommy på feil buss. Hvordan oppdager han 
at noe er feil?

27 Tommy sitter i busset helt til den er på det siste buss- 
stoppet. Hvor er han da? Sett kryss!

28 Tommy ser et kjærestepar. Hva gjør de?

29 Tommy fant ut hvordan han skulle komme seg hjem 
igjen. Synes du han var flink?

Tommy

Veien som går inn i en tunnel.

Veien som går ned en bakke.

Veien som går rett frem.

Det siste stoppet er på et fjell.

Det siste stoppet er på en øy. 

Det siste stoppet er midt i en by.
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30 En kveld er gjengen samlet hos Tommy. De skal se film. 
Hvilken film er det de skal se?

31 May, Kim, Tommy og June er i stuen da de hører et 
voldsomt bråk og et hyl fra kjøkkenet. Hva har skjedd?

En ulykke

32 Olle har fått et stort sår i hodet. Det renner blod fra såret. 
Hva gjør vennene for å hjelpe Olle?

33 En lege må se på såret til Olle. Derfor ringer June nød- 
nummert til ambulansen. Vet du nummeret?

 Ambulanse:

34 Det finnes to andre nødnumre. 
Det ene bruker vi når det brenner. 
Det andre når vi trenger politi. 
Kjenner du de numrene også?

 Brann:

 Politi:


