
 

 

En rasande eld (Andreas Norman) 

 

Carina Händelser Bipersoner Jamal Blandat Citatkluringar Ord Miljöer 
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En rasande eld (Andreas Norman), t.o.m. s. 128 

 

Carina x Händelser Bipersoner x Jamal x Blandat Citatkluringar Ord x Miljöer 

100- Vad 

heter Carina 

i efternamn? 

(Dymek 

100-  Vad 

dör 

mordoffret i 

första 

kapitlet av? 

(Injektion 

av insulin) 

100-Hur 

länge har 

Bente Jensen 

arbetat i 

branchen? 

(18år) 

 

100- Vilken 

stad kommer 

Jamal ifrån? 

(Kairo)) 

100- Vad 

arbetar Jean 

som? Jurist 

100- ”Carina, tänk 

efter” Jamal 

100- utanför 

vilken större 

stad begås 

mordet i 

första 

kapitlet? 

(Gent) 

100-Vilken 

stadsdel i 

Sthlm 

föreslår 

Greger för att 

träffa Carina? 

Gamla stan 

 

200-Hur 

länge har 

Carina 

arbetat på 

UD? (När 

tredje 

säsongen av 

Vita huset 

gick i 

Sverige)  

200- Under 

vilken 

månad 

planerar 

Jamal och 

Carina att 

åka till 

Egypten? 

Oktober 

200-Vad heter 

den man som 

vill gå till 

Pickwicks 

med Carina 

när hon 

jobbar över? 

(johan 

eriksson) 

200- Jamals 

pappa hade 

haft en egen 

firma- vilken 

slags firma? 

(advokatbyrå) 

200- I vilken 

stad hade 

Johan 

Eriksson fått 

problem med 

en CIA-

produkt? 

Pristina 

200- ”Hade hon haft 

en fjärrkontroll för 

Kempell hade hon 

stängt av honom 

omedelbart.” Bente 

200- Vad 

kallar Johan 

Eriksson 

Carinas rum 

för? (the 

batcave) 

200-  Vilket 

departement 

arbetar Jamal 

på? 

Justitiedepart

ementet 

 

 

300- Från 

vilket land 

kommer 

Carinas 

pappa? 

(Polen) 

 

300- på 

vilken slags 

möbel ligger 

Jamals 

arabiska bok 

i hans 

lägenhet? På 

300- vem 

heter Fredrik? 

(Bente 

jensens man) 

300- Vad 

heter Jamal i 

efternamn? 

(Badawi) 

300- Vilken 

slags maskin 

gillar Jamal i 

sin lägenhet? 

Espressomas

kinen 

300- ” Vi påstår 

inteatt ni 

misslyckats i er 

säkerhetskontroll. 

Vi säger bara som 

det är.” Wilson 

 

300- Vad 

står 

förkortninge

n FRA för? 

(Försvarets 

radioanstalt) 

300- Vilken 

var Jamal 

farbrors 

arbetsplats? 

Universitetet  

 

 



 nattygsbord

et 

 

400- Vilken 

sport håller 

Carina på 

med? (  

400- Varför 

blir en sajt 

för 

programmer

ing 

intressant 

för 

utredningen

? Där 

diskuteras 

rapporten 

och Jean. 

400- Vem har 

hyrt en stuga 

på landet 

sedan två år 

tillbaka? 

(mordofftret) 

400- Var är 

Jamal när han 

ringer till 

Carina och 

får höra att 

hon förlorat 

jobbet? 

(Wien) 

 

400- Vad är 

Brödraskapet

? En 

muslimsk 

fundamentali

storganisatio

n 

400- ”Behöver id på 

personerna på 

bilden. Någon? 

Greger  

 

400 – 

Sektionen 

där Bente 

Jensen 

arbetar har 

också en 

förkortning – 

vilken? (SSI) 

 

400- Var går 

Jamal och 

pratar i 

telefon när 

han får ett 

samtal när 

Carina är 

där? I 

badrummet 

 

600- vilken 

gata står 

Carina och 

ser ut på från 

fönstret i 

lägenheten 

(Sveavägen) 

600- Vad 

hade 

engelsmänn

en gjort 

inom 

svenskt 

territorium? 

Avlyssning 

600- nämn 3 

saker om 

greger 

(skolkamrat, 

homosexuell, 

jobbar på 

regeringskans

liet, 

kärlekshistori

er, hjälper 

Carina) 

600- Vad var 

det för 

markering i 

de två sista 

verserna i den 

dikt som 

Jamal har läst 

ur den bok 

(ett 

suddigt,lodrät

t streck i 

blyerts) 

600- Saras 

hårfärg? 

Blond 

600- ”Jag vill bara 

inte att det ska 

hända dig 

någonting.” Jamal  

600-  

Förklara 

uttrycket 

”det var ett 

sisyfosarbete

”( en 

hopplös 

uppgift) 

 

 

600-  Vad är 

gröna 

rummet? Ett 

konferensrum 

för 

regeringen 

helt säkrat 

från 

övervakning 

 

 

 


