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OM BOKEN
Boken handlar om Viggo, en bit över trettio, som arbetar på ett lager. När han är ledig 
brukar han träffa sin kompis Jack och ta en öl på puben. Jack och Viggo är väldigt olika. Jack 
snackar på och har lätt för att träffa tjejer. Sådan är inte Viggo. Han är lite blyg och han gillar 
att åka ut till ön och fiska med sin pappa.

Men att vinna en miljon på en trisslott skulle förstås kunna ändra allt. Eller skulle det? Det 
här är en spännande historia där Viggo råkar ut för både farliga och märkliga saker. På vägen 
kommer han underfund med vad som verkligen är viktigt.

Boken är det vinnande bidraget i Vilja förlags manustävling.

OM FÖRFATTAREN
Kerstin L Hahn är författare som är bosatt i Göteborg. Tidigare jobbade hon som lärare, men 
nu delar hon sin tid mellan skrivandet och besök i skolor och på bibliotek. Kerstin har en stor 
utgivning av barn- och ungdomsböcker. På Nypon förlag har hon gett ut böckerna om  
Fröken Spöke och nu kommer Lotten som är hennes första bok på Vilja förlag. 

LÄSFÖRSTÅELSEFRÅGOR
1. Vad brukar Viggo och hans kompis Jack göra när de träffas?

2. Vad skyller kvinnan i Pressbyrån på när Viggo tappar alla sina pengar?

3. Viggo och Jack träffar någon på puben. Vem?

4. Viggo köpte en trisslott på Pressbyrån. När skrapar han den?

5. Vad gör Jack när Viggo vinner en miljon?

6. Vad fantiserar Viggo om att köpa för sina pengar?

7. Hur kan Viggo veta vem mannen är som överfaller honom?

8. Vad händer med lotten när de slåss?

9. Det kommer en kvinna när Viggo hoppar i vattnet. Vad tror hon att Viggo håller på med?

10. Varför hamnar Viggo i fängelse nästa dag?

11. Hur kommer det sig att han får lämna arresten?

12. Vad är det som gör att Viggo är på gott humör när boken slutar?


