Läshandledning till Kommissarie Tax
av Elsie Petrén
Det finns 11 berättelser om Kommissarie Tax:
• Ismysteriet
• Jakten på den försvunna snuttefilten
• Den luriga hyenan
• Saxofonerna som försvann
• Godistjuven
• Spökhuset
• Tågrånet
• Glasögonmysteriet
• Konstkuppen
• Klockmysteriet
• Bokstavsmysteriet
Innan du börjar läsa:
Här kommer först några frågor om Kommissarie Tax-böckernas omslag och
sedan en plan över hur man kan skriva en deckare. Efter det kan du hitta lite
frågor som hör ihop med just de mysterierna som du har läst.
Vissa frågor får du svar på i böckerna.
Men ibland finns det inget rätt eller fel svar. Då får du själv bestämma vad du
tycker!
Anteckna medan du läser om det dyker upp ord du inte fattar. Eller om det är
något annat du inte förstår.
Om böckernas omslag:
Vad tänker du när du ser bilderna på böckernas omslag?
Sätter de igång din fantasi?
På baksidan av varje bok finns en kort text om vad boken handlar om.
Gör texten dig nyfiken?
Blir du sugen på att läsa boken?
Fundera på vad som gör dig nyfiken.
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Att skriva deckare:
Kommissarie Tax-berättelserna är mysterier som också brukar kallas för
deckare (Deckare kommer från ordet detektivroman.)
Deckare handlar om att brott – eller mysterier – ska lösas.
När man skriver deckare är det bra att först göra upp en plan. Då är det lättare att
få historien att hänga ihop.
I planen brukar det framförallt ingå:
•
•
•
•

Ett brott (eller ett mysterium)
En huvudperson (det kan även vara fler huvudpersoner)
Kanske en brottsplats
Ett brottsoffer (det kan även vara fler brottsoffer. Ibland är det
huvudpersonen själv som har råkat ut för brottet)
• En brottsling (det kan även vara fler brottslingar)
• Ledtrådar
• Motiv (= anledningen till varför brottslingen har begått brottet)
När du har läst klart någon av böckerna om Kommissarie Tax:
Tyckte du att bilderna på omslaget och texten på baksidan stämde med
handlingen?
Förstår du vad en kommissarie är för något? Lägg märke till hur det ordet
stavas!
Tycker du att Kommissarie Tax är en smart eller korkad polis?
Hur märker du det?
Vilka fler egenskaper har Kommissarie Tax?
Vad spelar Kommissarie Tax för instrument?
Alla figurerna i Kommissarie Tax-böckerna är djur. Förr kallades sådana
historier för fabler, men nu förtiden kallas de mest för djursagor.
I de gamla fablerna hade djuren speciella egenskaper. Ugglan var ofta klok och
räven var ofta listig. Känner du till fler liknande exempel?

2

Läs mer om författaren Elsie Petrén och hennes böcker: www.elsie.nu

Ismysteriet
Fundera på hur Ismysteriet stämde med deckar-planen:
Fanns det ett riktigt brott?
Fanns det en brottsplats?
Vem var brottsoffret?
Vad fanns det för ledtrådar?
Fanns det någon som var skyldig till brottet?
Fanns det något motiv till brottet?
Kommissarie Tax tog fast två olika djur. Vilka var det? Var de skyldiga till
brottet eller var de oskyldiga?
Kommissarie Tax tyckte egentligen inte om att sätta någon i fängelse. Han hade
hittat på egna regler för att kunna släppa ut tjuvarna igen. Kommer du ihåg vad
han hade för regler?
Tyckte du Ismysteriet var spännande? Vad tyckte du var mest spännande?
Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå?
Hittade du ord som var svåra att begripa?
Jakten på den försvunna snuttefilten
Fundera på hur Jakten på den försvunna snuttefilten stämde med deckar-planen:
Fanns det ett riktigt brott?
Fanns det en brottsplats?
Vem var brottsoffret?
Vad fanns det för ledtrådar?
Fanns det någon som var skyldig till brottet?
Fanns det något motiv till brottet?
Tyckte du att berättelsen slutade lyckligt? Varför gjorde den det?
Tyckte du mysteriet var spännande? Vad tyckte du var mest spännande?
Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå?
Hittade du ord som var svåra att begripa?
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Den luriga hyenan
Fundera på hur Den luriga hyenan stämde med deckar-planen:
Fanns det ett riktigt brott?
Fanns det en brottsplats?
Vem var brottsoffret?
Vad fanns det för ledtrådar?
Fanns det någon som var skyldig till brottet?
Fanns det något motiv till brottet?
Tigern Kao-Jing spelade också ett instrument, vilket?
Hyenan var en bedragare. Vet du vad det betyder? Hur märktes det att hyenan
var en bedragare?
Hur blev hyenan avslöjad?
Det visade sig att även hyenan spelade ett instrument, vilket?
Vad hände sedan: Låste Kommissarie Tax in hyenan i fängelset?
Tigrar och hyenor är två djur som finns i Indien. Om du tittar på en karta så ser
du att Indien är ett stort land. Indien ligger långt från Sverige i en världsdel som
heter Asien. Vet du vilken världsdel Sverige ligger i?
Tyckte du mysteriet var spännande? Vad tyckte du var mest spännande?
Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå?
Hittade du ord som var svåra att begripa?
Saxofonerna som försvann
Fundera på hur Saxofonerna som försvann stämde med deckar-planen:
Fanns det ett riktigt brott?
Fanns det en brottsplats?
Vem var brottsoffret? Fanns det fler brottsoffer?
Vad fanns det för ledtrådar?
Fanns det någon som var skyldig till brottet?
Fanns det något motiv till brottet?
Den här berättelsen handlar om musik och om att spela konsert på en scen på en
teater. Det finns flera ord som kanske är svåra att förstå. Vet du vad de betyder:
noter, notställ, orkesterledare, foajé, ridå, stämmor och dirigent?
Hittade du fler ord som var svåra att begripa?
Tyckte du mysteriet var spännande? Vad tyckte du var mest spännande?
Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå?
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Godistjuven
Fundera på hur Godistjuven stämde med deckar-planen:
Fanns det ett riktigt brott?
Fanns det en brottsplats?
Vem var brottsoffret?
Vad fanns det för ledtrådar?
Fanns det någon som var skyldig till brottet?
Fanns det något motiv till brottet?
Vad heter Kommissarie Tax i förnamn?
Det fanns en ledtråd precis i början av historien: Någon sa något som borde ha
fått Kommissarie Tax att genast bli misstänksam. Vad var det?
Det fanns ett villospår: Kommissarie Tax tog fast bävern Julia som han trodde
var skyldig. Trodde du också att Julia var skyldig?
Tyckte du mysteriet var spännande? Vad tyckte du var mest spännande?
Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå?
Hittade du ord som var svåra att begripa?
Spökhuset
Fundera på hur Spökhuset stämde med deckar-planen:
Fanns det ett riktigt brott?
Fanns det en brottsplats?
Vem var brottsoffret?
Vad fanns det för ledtrådar?
Fanns det någon som var skyldig till brottet?
Fanns det något motiv till brottet?
Tyckte du att Kommissarie Tax verkade modig eller feg?
Hur märktes det?
Tyckte du mysteriet var spännande? Vad tyckte du var mest spännande?
Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå?
Hittade du ord som var svåra att begripa?
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Tågrånet
Fundera på hur Tågrånet stämde med deckar-planen:
Fanns det ett riktigt brott?
Fanns det en brottsplats?
Vem var brottsoffret?
Vad fanns det för ledtrådar?
Fanns det någon som var skyldig till brottet?
Fanns det något motiv till brottet?
En vimsig brevbärare råkade blanda ihop postsäcken med sin egen säck som var
full med tvätt. Hur kunde det hänga ihop med att det blev ett tågrån?
De åkte med en dressin. Vet du vad en dressin är och hur den ser ut?
Hittade du fler ord som var svåra att begripa?
Vem tyckte du löste mysteriet, Petra Pudel eller Kommissarie Tax?
Tyckte du mysteriet var spännande? Vad tyckte du var mest spännande?
Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå?
Glasögonmysteriet
Fundera på hur Glasögonmysteriet stämde med deckar-planen:
Fanns det ett riktigt brott?
Fanns det en brottsplats?
Vem var brottsoffret?
Vad fanns det för ledtrådar?
Fanns det någon som var skyldig till brottet?
Fanns det något motiv till brottet?
Vad tyckte Kommissarie Tax om att samla på?
Vart tog glasögonen vägen?
Hur kunde det börja brinna?
Kommissarie Tax försökte skoja med Frasse och bytte ut vissa ord mot
maträtter. Varför gjorde han det? Hur reagerade Frasse på det?
Tyckte du mysteriet var spännande? Vad tyckte du var mest spännande?
Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå?
Hittade du ord som var svåra att begripa?
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Konstkuppen
Fundera på hur Konstkuppen stämde med deckar-planen:
Fanns det ett riktigt brott?
Fanns det en brottsplats?
Vem var brottsoffret?
Vad fanns det för ledtrådar?
Fanns det någon som var skyldig till brottet?
Fanns det något motiv till brottet?
Hur uppfattade du Kommissarie Tax?
Hur uppfattade du Greve von Knorr?
Förändrades Greve von Knorr i slutet av berättelsen? Hur då?
Tyckte du mysteriet var spännande? Vad tyckte du var mest spännande?
Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå?
Hittade du ord som var svåra att begripa?
Klockmysteriet
Fundera på hur Klockmysteriet stämde med deckar-planen:
Fanns det ett riktigt brott?
Fanns det en brottsplats?
Vem var brottsoffret?
Vad fanns det för ledtrådar?
Fanns det någon som var skyldig till brottet?
Fanns det något motiv till brottet?
Vildkatten Ville har dykt upp i några av berättelserna om Kommissarie Tax.
Varför tycker Ville om att vara på polisstationen?
Barnen i Klockmysteriet trodde att de kunde stoppa tiden. Men Kommissarie
Tax hade sin egen förklaring till vad tid är. Vad trodde Kommissarie Tax att det
var som fick tiden att gå?
Vildkatten Ville sjöng en sång om att ingen vet varför tiden går.
Har du funderat på hur tid fungerar?
Tyckte du mysteriet var spännande? Vad tyckte du var mest spännande?
Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå?
Hittade du ord som var svåra att begripa?
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Bokstavsmysteriet
Bokstavsmysteriet är den enda längre berättelsen om Kommissarie Tax som är
indelad i kapitel.
Fundera på hur Bokstavsmysteriet stämde med deckar-planen:
Fanns det ett riktigt brott? Eller fanns det fler?
Fanns det en brottsplats? Eller fanns det fler?
Vem var brottsoffret? Eller fanns det fler?
Vad fanns det för ledtrådar?
Fanns det någon som var skyldig till brotten?
Fanns det något motiv till brotten?
Vildkatten Ville har dykt upp i några av berättelserna om Kommissarie Tax.
Varför tycker Ville om att vara på polisstationen?
Tycker du att det verkar vara städat på polisstationen?
Trollkarlen hette Jack Russel. Jack Russel är också namnet på en hundras. Precis
som tax. Kommissarie Tax hade svårt för att lära sig trollkarlens namn.
Kommer du ihåg hur han blandade ihop namnet?
Förstod du ordet visitera?
Vet du vad en dyrk är? Hittade du fler ord som var svåra att begripa?
Förstod du vad en saxofonklaff är för något?
Var du snabbare än Kommissarie Tax med att komma på vem som var skyldig
till brotten?
Tyckte du mysteriet var spännande? Vad tyckte du var mest spännande?
Var det något du tyckte var konstigt eller svårt att förstå?
Att klippa isär bokstäver och försöka pussla ihop nya ord är kul. Kan du se vad
de här bokstäverna kan bilda för ord? Svaren står på nästa sida!

1. KAOS I SEX TIMMAR
2. RENÉE PISTEL
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Svar till Bokstavsmysteriet:

1. KOMMISSARIE TAX
2. ELSIE PETRÉN
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