Spørgsmålsark 1
1. Hvad hedder nyhedsværten i Greve Lokalkanals
særudsendelse?
2. Hvilken slags væsen kommer ud fra Mosede Fort
og skriger?
3. Hvad siger heksene? Ild, vand + ? + ?
4. Hvem hedder journalisten der interviewer
”Monsteret med rottehaler”
5. Hvad siger ”monsteret med rottehaler” den yngre
generation vil?
6. I ”videoer fra borgere” laver en kvinde noget
inden hun overmandes af et monster. Hvad laver
hun?
7. Hvad hedder journalisten der interviewer
borgmesteren?
8. Hvad ønsker borgmesteren alle borgere?
9. Hvad gør monstereksperten hvert år?
10. Hvad er problemet med ”flænsede bukser”?
11. Greve kommune nedsætter en komité der skal
tage sig af hvad?
12. Hvad gør Mosede Forts repræsentant efter det
sidste monster er gået tilbage under jorden?

Spørgsmålsark 2
1. Hvilken farve øjne har det allerførste monster vi ser
et billede af?
2. Hvad er der spottet i Greve Marina?
3. Hvilken kendt superhelt ses på Kenneth Sommers
jakkesæt?
4. Hvad hedder ”monstret med rottehaler”?
5. Hvilken slags diæt hitter i Greve?
6. Hvad farve er bilen et monster kommer ud af?
7. Hvad mener borgmesteren om monstre i Greve?
8. Hvad hedder monstereksperten?
9. Hvad skete der for monstereksperten sidste år?
10. Hvem er Kenneth Sommer meget glad for nu
fanger monstre?
11. Hvad har Mosede Fort gjort for at stoppe
monstrene?
12. Hvad siger Mosede Forts repræsentant efter døren
er blevet smækket i?

Spørgsmålsark 3
1. Hvad hedder borgeren ”der var den første mand på
stedet?
2. Hvem mener at monstrene er fake news?
3. Hvem spiller koncert i dag?
4. Hvor interviewes ”monstret med rottehaler”?
5. Hvad viser nye undersøgelser?
6. Hvor mange mennesker skulle der til at overmande
to monstre?
7. Hvad siger borgmesteren til de forstyrrende
monstre?
8. Hvad er det almene navn på det monster der er
blevet fanget?
9. Hvad lever sumpmonstret af?
10. Hvad hedder Mosede Forts repræsentant?
11. Hvad vil Kenneth Sommer have de skal gøre efter
interviewet med Mosede Fortets repræsentant
afbrydes af monstre?
12. Hvad mener Kenneth Sommer var en god ide at
gøre?

Svar spørgsmålsark 1
1.
Kenneth Sommer
2.
En engel
3.
Ild, vand, luft, jord
4.
Karen Thæne
5.
Vil bare være venner
6.
En TikTok
7.
Milla Berthelsen
8.
En god halloween
9.
Sætter fælder
10.
Gør det svært at kende forskel på teenagere og zombier
11.
Den nye trussel fra monstrene
12.
Løber over og lukker døren
Svar spørgsmålark 2
1.
Røde
2.
Havfruer
3.
Spiderman
4.
Pinky
5.
Andemad
6.
Grå
7.
De må godt være her/Plads til alle
8.
Démon Jägger
9.
Fangende ved en fejl en dreng ved navn Alexander, troede det var Dracula
10.
Greve borgere
11.
De har lukket døren
12.
”Så er de ihvertfald bag lås og slå”
Svar Spørgsmålsark 3
1.
Tom Eske
2.
En gruppe borgere
3.
Musikskolens kammerorkester
4.
Mosedeskolen
5.
At nye undersøgelser ikke altid er sandfærdige
6.
Et menneske
7.
Gå lige væk, vi er lige midt i noget
8.
Sumpmonster
9.
Mennesker/Børn
10.
Louise Ahmt
11.
Lad kameraet rulle
12.
At forhandle med monstrene

