
Quiz om barn- och ungdomsklassiker på Helsingfors bokmässa 2022

     1. Anne på Grönkulla

Anne på Grönkulla handlar om en föräldralös flicka med livlig fantasi och skrevs ursprungligen på 
engelska av Lucy Maud Montgomery, Anne of Green Gables. Huvudpersonen är mycket mån om 
att 

A) Hon får bo på ett hotell

B) Hon inte uppfattas som duktig i skolan

C) Att hennes förnamn stavas med –e på slutet

2. Flugornas herre

Flugornas herre skrevs av William Golding och är en s.k. robinsonad. Det betyder att 

A) Huvudpersonerna blir strandsatta på en öde ö

B) Att boken handlar om många blivande hjälpredor till Batman

C) Handlingen kretsar kring insektforskare

3. En världsomsegling under havet

En världsomsegling under havet är skriven av Jules Verne. I den stöter huvudpersonen professor 

Aronnax på många katastrofer (om än väldigt annorlunda sådana) precis som huvudpersonen Sandra 

i Alla mina katastrofer av Karin Filén. En världsomsegling under havet utspelar sig på en ubåt med 

befäl 

A) Kapten Haddock

B) Kapten Nemo

C) Kapten Kalsong

4. Spöket på Canterville och andra berättelser

Spöket på Canterville skrevs av Oscar Wilde och handlar om ett spöke som inte lyckas skrämma en 

familj. I familjen finns busiga tvillingar som kastar något rakt på spöket. Vad kastar tvillingarna på 

spöket? 

A) En kudde

B) En ljusstake

C) En bok som handlar om osynlighetsdrycker



5. Den hemliga trädgården 

Den hemliga trädgården är skriven av Frances Hodgson Burnett. I den, liksom i Hundra dagar hemma 

av Matilda Gyllenberg, finns en huvudperson som drar sig undan jämnåriga. Den hemliga trädgården 

börjar med att Mary Lennox flyttar från: 

A) Narnia till Hogwarts 

B) USA till Finland 

C) Indien till England 

 

6. Agnes Cecilia: en sällsam historia 

Agnes Cecilia: en sällsam historia skrevs av Maria Gripe och innehåller ett spöke som kommunicerar 

med huvudpersonen Nora via en leksak. Leksaken är 

A) En docka 

B) Ett ånglok 

C) En fidget spinner 

 

7. Häxan och lejonet 

Häxan och lejonet är skriven av C.S. Lewis och är den andra boken i Narnia-serien. I boken finns en av 

fantasylitteraturens mest berömda portaler. Är det 

A) En spegel 

B) En garderob 

C) Ett kaninhål 

 

8. Guldkompassen/Den mörka materian 

Den mörka materian är första delen i fantasytrilogin Guldkompassen av Philip Pullman. I denna värld 

har människornas själar tagit formen av olika djur, s.k. daimoner som sitter på personens axel. 

Huvudpersonen Lyras själ har tagit formen av en 

A) Råtta 

B) Hermelin 

C) Mård 

 

9. Den oändliga historien 

Michael Ende skrev Den oändliga historien om Bastian Balthasar Bux, en 11-årig pojke som plötsligt 

befinner sig i ett fantasyland där alla hans önskningar går i uppfyllelse. För varje önskan måste han 

betala ett högt pris 

A) Ett finger eller en tå 

B) Ett minne från Bastians verkliga liv 

C) En hyllningsdikt till Djinnen 



 

10. Hobbiten : eller Bort och hem igen 

Hobbiten är skriven av J.R.R Tolkien och handlar om ett uppdrag där en skatt är inblandad. Även i 

Sebastian Nybergs Adjutantens hemlighet är man på skattjakt. Det finns en farlig drake i Hobbiten. 

Heter draken 

A) Draco the Dragon 

B) Smaug 

C) Katla 

 

11. Trollkarlen från Övärlden 

Trollkarlen från Övärlden skrev 1968 av Ursula K. Le Guin. Den handlar om 

A) En ung pojke som upptäcks ha magiska anlag och får studera på en trollkarlsskola 

B) En ung trollkarl som reser runt skärgården med en cirkus  

C) En ung, duktig fotbollsspelare från Haiti som värvas till La Liga 

 

12. Pippi Långstrump 

Pippi Långstrump av Astrid Lindgren har ett Krumelurpiller. Vad händer enligt Pippi om man äter 

Krumelurpillret och säger ramsan? 

A) Man blir världens starkaste 

B) Man kan gå baklänges 

C) Man blir aldrig stur 

 

13. Frankenstein eller den moderne Prometeus 

Frankenstein eller den moderne Prometeus skrevs av Mary Shelley och handlar om en naturvetare 

som vill skapa nytt liv av döda ting. Frankenstein lyckas väcka liv i sin av likdelar ihopsydda varelse 

och 

A) Gifter sig med varelsen 

B) Blir bästa vän med varelsen 

C) Hatar och överger varelsen för att den är så ful 

 

14. Miss Peregrines hem för besynnerliga barn 

Miss Peregrines hem för besynnerliga barn är skriven av Ransom Riggs och innehåller många typiska 

drag för skräckmysterier. Vilka tre element finns i boken? 

A) Ett övergivet barnhem, en öde ö och svartvita fotografier 

B) Ett förfallet sjukhus, en knastrande grusgång och lukten av viol 

C) En tom skola, en glaciär och benvärmare 

 



15. Kometen kommer 

Kometen kommer av Tove Jansson handlar om Mumintrollet och Sniff som ger sig iväg till 

observatoriet för att få veta mera om kometen som närmar sig jorden. På vägen träffar de många av 

muminfigurerna för första gången. Vem av dessa finns INTE med i Kometen kommer 

A) Snusmumriken 

B) Snorkfröken 

C) Lilla My 

 

Rätt svar: 1C, 2A, 3B, 4A, 5C, 6A, 7B, 8C, 9B, 10B, 11A, 12C, 13C, 14A, 15C 




