
Sportlovsquiz: Vad vet du om böckernas katter?
Ett tips om du tycker att frågorna är kluriga:

Sök på böckernas titlar på bibliotekets hemsida bibliotekfh.se 
Där kan du hitta svaren på nästan alla frågorna. 

Ringa in det alternativ du tror är rätt.
Mjau – lycka till!

I boken ”Kackel i grönsakslandet” ställer hönor, kossor och en gris till det när Pettson 
och Findus ska plantera. 

Kommer du ihåg hur katten Findus byxor ser ut?

1   Blårutiga     X Rödprickiga    2 Grönrandiga

Den lilla katten Samira Karlsson kunde väl inte ana att hon skulle bli en hemlig agent? 
I boken ”Man lever bara nio gånger” - som är den första i serien om kattspionerna -  lö-
ser Samira och de andra katterna mysteriet med de försvunna kaninungarna.

Vet du var kattspionerna håller till?

1 På Rosengård     X På Kattkullen    2 På Åsgränd

En dag vågar sig huskatten Rost ut i vildmarken. Fyra kattklaner har delat upp skogen 
mellan sig. Snart blir Rost indragen i de våldsamma striderna mellan klanerna.

”Ut i det vilda” heter första delen i den spännande serien. Vad är bokseriens namn?

1 Warriors      X Clan wars    2 Cat wars

”Pelle Svanslös på äventyr” heter den allra första boken om katten Pelle. Här flyttar 
han från landet till staden och träffar den elake katten Måns. 

Vad heter Måns korkade kumpaner?

1 Murre och Trisse    X Gullan och Maja   2 Bill och Bull

”Fräs, den lilla panterkatten” handlar om en övergiven kattunge. 

Var söker den utsvultna lilla stackaren skydd?

1 Under en båt     X På en bondgård   2 I ett kyrktorn



Det finns flera, roliga böcker med tecknade serier som handlar om (den inte alltid så 
smarta) katten Nils och hans gäng. 

Vad heter katten som Nils är kär i?

1 Kattis      X Semlan     2 Lisa Sylt 

”The cat in the hat” är en bok för dig som vill lära dig läsa på engelska. Du kanske har 
sett filmen om den här galna katten? Katten i hatten flyttar in till två syskon som är 
ensamma hemma och ställer till med kaos i huset. 

Vet du hur kattens hatt ser ut?

1 Grön med en gul fjäder   X Svart och trekantig  2 Röd- och vitrandig

Vad har Mästerkatten i sagan på fötterna?

1 Stövlar      X Träskor     2 En glassko

I boken ”Ninja Timmy och de stulna skratten” stjäl de elaka vildsvinen katten Timmys 
uppfinning. Är vildsvinen också skyldiga till att allt fler av barnen i staden slutat skrat-
ta? Det här är den första, spännande boken om Ninja Timmy och hans vänners äventyr. 
En perfekt högläsningsbok!

Har du koll på vad det var som Timmy uppfann?

1 En vildsvinsfälla    X En apelsinskalarmaskin  2 En skrattmaskin

I boken ”Alice i Underlandet” ramlar Alice ner i ett kaninhål och kommer till en magisk 
värld. En av varelserna hon träffar i Underlandet är en katt. Den märkliga katten för-
svinner bit för bit. 

Till sist är bara…ja, vad blir kvar till sist?

1 Kattens mun     X Kattens svans    2 Kattens ögon

Nu är du klar! 
Skriv ditt namn och adress eller mejladress på lappen. 
Lämna lappen till någon som jobbar på biblioteket. 
Då har du chans att vinna boken ”Man lever bara nio gånger.

Namn ………………………………………………………………………………………………………………………
Adress ……………………………………………………………………………………………………………………..
Mejladress ……………………………………………………………………………………………………………….

Blir du sugen på att läsa någon av böckerna i quizet finns de att låna på biblioteket!


