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1 Denne karen jobber sammen med Tommy og har 
vært med i mange Tigergjengen-bøker.

Den store festen

Tigergjengen inviterte mange gjester til festen. Oppgavene 
som kommer her handler om noen av dem. Alle har vært 
med i andre Tigergjengen-bøker. Kanskje husker du dem?

2 Her er bestemoren til en i gjengen. Og den gamle 
mannen heter Alfred Hansen.

Han heter:

Dette gjør han og Tommy på jobben:

Hvem er dette sin bestemor?:

Hva heter hunden til Hansen?:

Bestemoren og Hansen ble kjent en jul da de begge  
var hos Tigergjengen. Hvorfor var bestemoren der? 
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393 Dette er kameraten til Kim. Han og Kim er med i en 
svømmeklubb. Men de har ikke alltid vært gode venner. 

4 Disse to er kjærester. Han som har grønn genser heter  
Tor-Erik. Han som har blå genser heter Karsten.

Hva heter han?

Gutten gjorde noe veldig dumt mot Kim en gang. 
Husker du hva han gjorde?

Hva vet du om Tor-Erik? 

Hva vet du om Karsten? 
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395 Denne damen jobbet i bofellesskapet før. Hun var personale. 
På festen har hun med seg sønnen sin, Birk.

Hva heter hun? 

6 Det er ikke lenge siden jenta flyttet inn i bofellesskapet.  

Hva heter hun?

Onkelen hennes har gitt henne en sofa. Likte han at 
sofaen hadde fått nytt trekk? Fortell!

Hva gjør de som er personale i et bofellesskap?

De var en av vennene i bofellesskap som ble veldig 
lei seg da hun sluttet. Husker du hvem det var?
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397 Dette er Morten og bestefaren hans Alberto. Alberto 
kommer fra land langt sør i Europa. 

 Hva heter landet?

  8  Dette er Roy, som jobber sammen med Lise. Han har 
  med kjæresten sin, Christine. Christine holder i armen  

 til Roy når de går. Vet du hvorfor hun gjør det?

Kjenner du noen som er blinde eller svaksynte? 
Fortell:

Landet har en berømt fotballklubb som Alberto  
og Morten heier på? Hva heter fotballklubben?

Husker du hva June og Morten gjorde da Alberto lå 
på sykehus?
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399 En av gjestene kom til festen med krykker.

 Hva heter hun?

 Hva heter kjæresten hennes?

 Husker du hvorfor har hun krykker? Fortell:

10  Det var noen barn også på festen. To jenter og to gutter.    
 Husker du hvem de var i familie med?

  Onkelen til jentene heter:

  Søsteren til guttene heter:.

  Kan du fortelle mer om noen av barna?


