
6
O

P
P

G
A

V
E
R

1 Før satt Tommy og May i sofaen og så på tv og spiste 
pizza hver fredag. Men så begynte de å jogge. Hvorfor 
tror du de gjorde det?

2 En fredag de er ute på joggetur, har Tommy noe viktig 
han vil si til kjæresten sin. Hva er det han vil si?

Kjærester i trøbbel

3 Blir May glad eller lei seg når hun hører nyheten?

4 Den første dagen på den nye jobben treffer Tommy en 
han skal jobbe sammen. Han heter Erling. Hva er det 
Erling gjør på jobben?

5 Hva er det Tommy og Erling gjør på jobben sin?
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8 En kveld går alle i Tigergjengen på Klubben. Der treffer 
Tommy den søte jenta Sara, og danser med henne.  
Da blir May virkelig fortvilet. Hva gjør hun?

6 May sender flere meldinger til Tommy når han er på 
jobben. Hvorfor er det ikke så lurt å sende mange 

 meldinger eller ringe til folk når de jobber?

7 Tommy er sender en melding til May. Han skriver at 
han har spist lunsj med en jente som heter Sara.  
Og at hun er søt. Hva synes May om det?

9 Tror du Tommy prøvde å såre kjæresten sin 
med vilje?  

10 Husker du hvordan det gikk til slutt med Tommy og May?  
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11 Tenk deg at du ble lei deg og såret fordi en kjæreste 
eller en venn sa noe dumt. Eller gjorde noe dumt.
Hvordan ville du reagert? (Sett kryss)

12 Hvis du såret noen andre, hva kunne du gjort for at det 
skulle bli bra igjen?

13 Synes du at kjærester bør være sammen nesten hele  
tiden? Eller trenger de å være litt borte fra hverandre 
også? 

Jeg ville bare løpt min vei, sånn som May.

Jeg ville sagt til den som gjorde det jeg ble lei meg.

Jeg ville sagt det til noen andre jeg stolte på.

Jeg ville blitt sint.

Hva annet kunne du gjort? 


