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Författare: Mårten Melin

Vem handlar boken om?
Huvudpersonen i boken heter Lena. Hon är rastlös och orolig och går runt hemma i huset. Inget är som
det brukar vara. Varför ligger hennes saker nedpackade i kartonger? Varför blir hennes lillebror Anton så
rädd när han ser henne? Och varför verkar hennes föräldrar inte ens lägga märke till henne längre?

Vad tar boken upp?
Boken är ett slags rysare och handlar om vad som kan hända när någon dör i en olycka där en anhörig
är förövaren. Läsaren kommer garanterat att få något att fundera på. Inte förrän i slutet nystas det upp
vad som egentligen har hänt. En spännande bok som lockar till läsning och eftertanke.

Vem passar boken för?
Boken vänder sig till läsare i åldrarna 12–16, med lässvårigheter. Det oväntade och spännande ämnet
i boken kan säkert bidra till att man vågar ge sig i kast med texten även om man har det jobbigt med
läsningen.
Texten i boken innehåller korta meningar och typsnittet är relativt stort. I texten förekommer det även
korta dialoger.

Arbetsmaterial till boken
Vill du ha tips och idéer på hur du kan arbeta med boken tillsammans med dina elever så finns det
ett arbetsmaterial till boken. Syftet med materialet är att eleven får träna på att koppla det hon/han
har läst till egna erfarenheter. Dels skriftligt men även i samtal med andra. Detta leder till fördjupad
läsförståelse. Genom att läsa, lyssna, tala och skriva utvecklas språket.
Materialet bygger på
1.	Diskussionsfrågor som leder till reflektion och fördjupad läsförståelse. Här är det bra om du som
pedagog leder diskussionen.
2.	Uppgifter som knyter an till boken men även utgår från elevernas egen vardag och erfarenheter. Allt
för att fördjupa upplevelsen av boken.

Arbetsmaterialet kan du skriva ut gratis
från förlagets hemsida www.nyponforlag.se

– en möjlighet för alla
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