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	= Helppo tai melko helppo kysymys, johon löytyy vastaus suoraan tekstistä.
 (Mikä? Millainen?) 
✤	 = Haastava kysymys, johon vastaus pitää yleensä itse päätellä tekstin tietoja
 yhdistelemällä tai tulkitsemalla.
 (Miksi? Mitä ajattelet...?) 

Kysymyksiä ennen lukemista

Katso Valokuvaajan kuolema -kirjan kantta ja lue takakannen teksti.

• Miltä kirja näyttää? Minkä värinen se on? Minkä kokoinen se on? Onko se paksu? 
• Millainen kuva kirjan kannessa on? 
• Kirjan alkuperäinen kirjoittaja on ruotsalainen Henning Mankell.
   Oletko kuullut hänestä aiemmin? Tiedätkö Henning Mankellin muita kirjoja?
• Keitä kirjan henkilöitä mainitaan takakannen tekstissä?

Kysymyksiä tekstistä luvuttain

Lue kirjan luku ”Murha”.

 1. Mikä oli Simon Lambergin ammatti?
✤ 2. Mksi Lamberg meni studiolleen myös iltaisin?
✤ 3. Millainen erikoinen harrastus Lambergilla oli?
 4. Mitä siivooja Hilda Andersson löysi tullessaan töihin?

Lue kirjan luku ”Rikospaikka”. 

✤ 5. Mistä komisario Wallander tunsi Simon Lambergin?
✤ 6. Miltä rikospaikalla näytti, kun Wallander katseli ympärilleen?
✤ 7. Mitä tietoja poliiseilla oli murhasta tähän mennessä?

Lue kirjan luku ”Siivoojan kertomus”.

 8. Kuka löysi Simon Lambergin ruumiin?
✤ 9. Mitä poliisit päättelivät siitä, että studion ovi ja lukko olivat ehjät?
 10. Mitä Lambergin kertoi murhaillan tapahtumista poliiseille?

Lue kirjan luku ”Valokuvakansio”.

✤ 12. Millainen oli Simon Lambergin tekemä valokuvakansio?
 13. Kenen kuvia Wallander muun muassa löysi kansiosta?

Lue kirjan luku ”Leski”.

✤ 14. Mitä Elisabeth Lamberg kertoi tyttärestään?
✤ 15. Mitä Elisabeth Lamberg kertoi suhteestaan mieheensä?
 16. Mitä yöllinen soittaja kertoi Wallanderille?
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Lue kirjan luku ”Pakeneva mies”.

 17. Kuka oli Lars Beckman?
 18. Mitä studioon tunkeutunut mies teki, kun hän tuli ulos studiosta?
✤ 19. Mitä tapahtui, kun Wallander ajoi miestä takaa?
✤ 20. Mitä outoa Wallander huomasi, kun hän meni myöhemmin takaisin tutkimaan studiota?

Lue kirjan luku ”Virsikirja ja matka”.

✤  21. Mistä löytyi virsikirja? Keneltä se oli pudonnut?
 22. Mitä rouva Lamberg kertoi miehensä luonteesta ja käytöksestä?
✤ 23. Mitä Simon Lamberg oli tehnyt kevättalvella 1987?
✤ 24. Miten Simon Lambergin käytös oli muuttunut sen jälkeen? 
 
Lue kirjan luku ”Matilda”.

 25. Kuka oli Matilda?
✤ 26. Ketkä kävivät säännöllisesti hoitokodissa katsomassa Matildaa?
 27. Milloin tuntematon nainen oli aloittanut vierailut?
✤ 28. Miten hoitokodin johtaja kuvaili tuntematonta naista?

Lue kirjan luku ”Tuntematon nainen”.

 29. Kuka oli Anton Eklund?
✤ 30. Mihin Wallander kiinnitti huomiota, kun hän katsoi Itävallan-matkakuvia?
✤ 31. Mitä bussinkuljettaja kertoi Lambergista ja vieraasta naisesta?
 32. Mitä vieraan naisen henkilöllisyydestä paljastui?
✤ 33. Millä perusteella Wallander epäili, että pappi voisi olla murhaaja?
 34. Miksi pappi Anders Söderman oli sairauslomalla?

Lue kirjan luku ”Pappi”.

 35. Mistä Wallander löysi pappi Södermanin?
 36. Miltä Söderman näytti? 
✤ 37. Millaisella tuulella Söderman oli?
 38. Mitä yllättävää Söderman teki?
✤ 39. Miten Wallander puolustautui?

Lue kirjan luku ”Hulluus”.

✤ 40. Miksi pappi Södermanin mielenterveys oli pettänyt?
✤ 41. Miksi ja miten hän oli surmannut Lambergin?
 42. Selvisikö valokuvakansion arvoitus?
✤ 43. Millaisia kysymyksiä jäi vielä ratkaisematta?
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Pohdittavaa kirjasta, henkilöistä ja kirjailijasta

1. Kuka kukin on? Yhdistä viivalla henkilö ja hänen ammattinsa.

Simon Lamberg     siivooja

Kurt Wallander      bussinkuljettaja

Hilda Anderson     pappi 

Anton Eklund      rikospoliisi

Anders Söderman     valokuvaaja

2. Mieti Kurt Wallanderin hahmoa kirjassa. Millaista rikospoliisin työ on kirjan perusteella?

3. Mitä ominaisuuksia vaaditaan hyvältä rikospoliisilta?

4. Oliko Kurt Wallander mielestäsi hyvä työssään? 

5. Etsi tietoa kirjailija Henning Mankellista. Voit käyttää tiedon etsimiseen internetiä.
Tehtävän voi tehdä parin kanssa. 

Etsi tai etsikää muun muassa seuraavia tietoja:
– Missä Henning Mankell asuu?
– Milloin Mankell on aloittanut kirjailijan uransa?
– Mikä oli ensimmäinen hänen kirjoittamansa kirja?
– Mikä on viimeisin häneltä ilmestynyt kirja?
– Minkä ikäinen Mankell on nyt?
– Onko Mankellilla perhettä?
– Mitä muita mielenkiintoisia tietoja kirjailijasta mainitaan?

Lukemisen arviointia

1. Oliko kirja mielestäsi hyvä? Miksi?
2. Oliko kirja mielestäsi jännittävä? 
3. Mikä oli kirjan jännittävin kohta?
4. Oliko kirjassa jokin kohta, jota et ymmärtänyt?
5. Oletko lukenut muita dekkareita tai jännityskirjoja? Mitä?
6. Oletko nähnyt elokuvia, joita Henning Mankellin kirjoista on tehty?
7. Kuvaile kirjaa kolmella sanalla.


