1. Hvad hedder hoved-per-sonen i bogen?

s. 12

2. Hvad hedder den lange snor-lige vej ude i Hare-skoven?

s. 7

3. Hvil-ken farve har den mystiske sten?

s. 7

4. Hvil-ken form har den mystiske sten?

s. 7

5. Hvil-ken slags sten er den mystiske sten?

s. 7

6. Hvad sker der ved den mystiske sten?

s. 8

7. Hvor-når om natten sker der mærkelige ting ved den

s. 9

hvide sten?
8. Hvor-dan skal månen være, når der sker mærkelige ting

s. 9

ved den hvide sten?
9. Hvad blev Vincents Joachim kaldt? (Nævn to

til-navne).

s. 11
s. 21

10. Hvor blev Vincents Joachim Hahn født?

s. 13

11. Hvad kald-tes den krig, der var, da Hahn blev født?

s. 13

12. Hvad skete der med Vincents Joachim Hahns far?

s. 13

13. Hvor mange søskende havde Vincents Joachim Hahn?

s. 13

14. Hvil-ket land flyg-tede Hahns mor til?

s. 13

15. Hvor mange år var Hahn, da han blev præ-sen-teret for

s. 13

kongen?
16. Hvad hed den konge, Vincents blev præ-sen-teret for, da

s. 13

han var 16 år gammel?
17. Hvor mange år er det ca. siden, at Hahn levede?

s. 12

18. Hvil-ken titel fik Hahn, da han var i ud-landet?

s. 15

19. Hvad blev Hahn ud-nævnt til, da han kom hjem fra

s. 15

ud-landet?
20. Hvad hed den nye konge?

s. 15

21. Hvil-ken slags jagt kunne Hahn bedst lide?

s. 16

22. Hvad skal man dræ-be det dyr med, som man jager på

s. 17

en par-force-jagt?
23. Hvad hed den lands-by tæt på Hare-skoven, som Hahn

s. 20

fik af kongen?
24. Hvad hedder den skov, som Fæ-gyden løber i-gennem?

s. 7

25. Hvis man skulle være rig i 1600-talet, hvad skulle man

s. 20

da eje meget af?

26. Hvem ejede Hare-skoven i 1600-tallet?

s. 21

27. Hvad hed den herre-gård, som Hahn byg-gede tæt på

s. 20

Hare-skoven?
28. Hvad hedder de to steder i Hare-skoven, der har navn

s. 22

fra de gamle jagt-veje?
29. Hvad er Fæ-gyden?

s. 22

30. Hvil-ken fin orden fik Hahn af kongen?

s. 24

31. Hvad er det fine-ste, man kan blive ud-nævnt til i Dan-

s. 24

mark?
32. Hvor-når på døg-net blev Hahn be-gra-vet?

s. 24

33. Hvor kan man se den rust-ning, der blev lavet til Hahns

s. 27

be-gra-velse?
34. Hvor kan man se Hahns sværd?

s. 27

35. Hvad hedder det fine klæ-de, som Hahns hest var

s. 25

dæk-ket af til Hahns be-gra-velse?
36. Hvad er en fri-skyt-te?

s. 28

37. Hvor-dan bliver man fri-skyt-te?

s. 29

