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1 Tommy skulle ønske han var høy og tøff, som sin store 
film-helt. Da ville han ikke ha noen problemer med å 
finne seg en kjæreste. Hvem er helten til Tommy?

3 En morgen skjer det noe dramatisk på bussen. Hva skjer? 
(Sett kryss ved riktig setning!)

Jeg vil ha en kjæreste!

2 May har også lyst på kjæreste. Men hun vet ikke hvor 
hun kan finne en. Hun og Tommy jobber på samme 
sted og tar bussen sammen hver dag. Hva synes May 
om Tommy?

Bussen får motorstopp og alle må gå ut.

Bussen bråstopper så Tommy og May faller.

En hund biter noen i foten.

En dame blir syk og besvimer.

4 Da det dramatiske skjer på bussen, opp- 
dager May at hun har noen rare følelser.  
Noe med hjertet. Hva er det hun føler?
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5 Det er fredag på Fellesen, og June spør de andre om de 
vil bli med på noe. Hva er det hun vil ha dem med på?

7 Tommy synes ikke at han er flink til å danse. Han vil 
helst sitte i sofaen på Klubben. Hvem er det som drar 
ham med seg ut på dansegulvet?

6 Hva pleier de å gjøre når de er på Klubben?

8 Hvordan går det med de to på dansegulvet?

9 Den natten har Tommy en fin drøm.  
Hva drømmer han?
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 Tommy har blitt forelsket i May. Og May har blitt forelsket 
i Tommy. Men de tør ikke si det til hverandre. June må 
hjelpe dem. Hva gjør June?

 Hvis du har lyst på en kjæreste, hvor tror du at du kan 
treffe en? (Sett kryss der du tror. Gjerne flere kryss.)

På et danse-sted

På skolen

På jobben

I et idrettslag

På butikken

I en klubb

Andre forslag:

 Hvis du liker noen ekstra godt er det lurt å si noe pent. 
Hva ville du sagt? (Sett gjerne flere  kryss.)

Hei, du er søt. Hva heter du?

Hei, den genseren din er tøff!

Du er god til å spille fotball.

Du er flink til å danse.

Dine egne forslag:
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