ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

WILLIAM KOWALSKI

En bättre värld

LÄSFÖRSTÅELSE
KAPITEL 1
härbärge (sida 5, rad 1), en plats att sova på
misshandlat (sida 5, rad 9), slagit
blåtira (sida 7, rad 9), blåmärke runt ögat efter ett slag
batong (sida 7, rad 15), som poliser har, en stav som man kan slå med
råttbett (sida 8, rad 13), märken efter att ha blivit biten av råttor
fått stryk (sida 10, rad 3), blivit slagen
tålig (sida 10, rad 7), grät inte, klagade inte, hade tålamod
särar (sida 10, rad 12), delar på
påverkad av något (sida 15, rad 4), hade tagit droger eller alkohol
överlåter åt högre makter (sida 16, rad 4), lämnar till Gud, Gud får bestämma
1. Vilka bor på Vilan?
2. Varför tror du att härbärget heter just Vilan?
3. Varför släpper de inte in männen på Vilan?
4. Varför började berättarjaget (Angela) hjälpa till på Vilan?
5. På vilket sätt är det rörigt på Vilan på lördagskvällarna? Berätta med tre meningar.
6. Beskriv den lilla killen (Jamal). Hur såg han ut? Vad var det som var speciellt
med honom?
7. Varför ville inte flickan (Rose) att de skulle åka till sjukhuset?
8. Varför var det viktigt att pojken (Jamal) skulle få åka till sjukhuset?
9. Vad sa Jamal om Jacky Wacky?
10. Kvinnan heter Angela. På engelska betyder det ’ängel’. Varför tror du att
huvudpersonen heter just så?
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11. Varför var alla barn som kom till Vilan hungriga, tror du?
12. Varför ringde inte Angela till läkaren? Vad var det som hände?

KAPITEL 2
eländigaste (sida 21, rad 1), sämsta
skottlossning (sida 21, rad 3), pistoler som skjuter
irrar omkring (sida 24, rad 10), går fram och tillbaka, hittar inte hem
1. Varför berättade inte Rose och Jamal om sig själva?
2. Vad menar Jamal när han säger att Jacky Wacky har tagit deras mamma?
3. Varför hade barnen inte ringt polisen när mamman blev skjuten?
4. Vad menar Angela när hon säger att det finns krig i hennes stad?

KAPITEL 3
fosterhem (sida 28, rad 3), när barn får bo hos vuxna som inte är deras egna föräldrar
hjärtat på rätta stället (sida 31, rad 8), en snäll och bra människa
begravas (sida 33, rad 16), bli begravd, döda människor grävs ner i marken
1. Vad har Angela och Kosinski för relation?
2. Varför vill inte Rose leka med de andra barnen?
3. Vad sa Kosinski när han ringde?
4. Varför vill inte Angela att han ska ringa socialen?
5. Var säger Jamal att mamman är nu?
6. Varför tyckte inte Jamal om sin mamma?
•

Berätta om Jamals skador och ärr.

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
2

WILLIAM KOWALSKI

En bättre värld

KAPITEL 4
kyrktant (sida 38, rad 3), kvinna som ofta går till kyrkan
ana oråd (sida 39, rad 6), misstänka att något är fel
vettig (sida 41, rad 14), klok
snubbe (sida 42, rad 14), slang för kille eller man
bott in sig (sida 45, rad 11), känna sig som hemma, trivas
1. Vad berättade Jamal för de andra barnen om Jacky Wacky? Skriv minst tre saker.
2. Hur ser Jacky Wackys båda väskor ut? Vilka färger har de? Vad finns i dem?
3. Varför brukar barnen på Vilan berätta märkliga saker?
4. Varför kunde inte Jamal och Rose bo kvar på Vilan?
5. Hur såg mrs Mingus hus ut? Hur var det där inne?
6. Vad säger mrs Mingus att barnen ska göra varje dag?
7. Varför är Jamal orolig för att gå till skolan?
8. Hur tror mrs Mingus att man ska ta hand om små pojkar?
9. Angela tycker inte att det känns bra att lämna barnen hos mrs Mingus,
men hon gör det ändå. Varför?

KAPITEL 5
tillgjord (sida 47, rad 4), inte naturlig, låtsad
panikslagen (sida 55, rad 1), jätterädd
1. Varför ringer mrs Mingus?
2. Varför var mrs Mingus arg på Rose?
3. Vad har mrs Mingus gjort med Jamal?
4. Varför vill inte Rose att Angela ska ringa polisen?
5. Varför säger Angela att mrs Mingus borde gå till kyrkan direkt?
6. Hur hade mrs Mingus behandlar Jamal?
•

Mrs Mingus försöker öppna dörren, men kan inte. När Angela försöker, öppnas
den direkt. Jamal var inlåst i rummet, men finns inte där. Vad tror du författaren
vill säga med det?
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KAPITEL 6
upprepas (sida 57, rad 11), hända igen
fallfärdiga (sida 58, rad 6), trasiga, gamla, som kan gå sönder när som helst (färdiga att falla)
langare (sida 62, rad 1), en som säljer knark och droger
1. Vilka bodde i lägenheterna?
2. Hur såg det stora rummet ut i lägenheten där Rose och Jamal bodde?
3. Vad händer i lägenheten på natten?
4. Vem ville Angela ringa?
5. Vad säger Rose om barnets pappa?
6. Vad säger Angela om honom?
7. Varför lämnar Rose Angela?

KAPITEL 7
råa och brutala (sida 65, rad 10–11), okänsliga, elaka, kalla människor
målbrottet (sida 66, rad 15), när pojkars röster blir mörka
snott (sida 68, rad 8), stulit, tagit
1. Vad berättar Angela om systemet med polisen och socialen?
2. Hurdan är gängets ledare? Beskriv honom.
3. Vad tror du att gängledaren menar när han säger: ”Har man inget gäng,
har man ingenting”?
4. Vad är det för skillnad på killens gäng och Angelas gäng?
5. Vad berättar den lilla killen (Birk) om Jamal?
6. Varför blev Angela iskall?
7. Vad berättar Birk om Jacky Wacky?
8. Varför tror du att Birk valde gänget i stället för att följa med Angela?
9. Vad sa Linda om mrs Mingus?
10. Vad tror du hade hänt mrs Mingus? Varför satt hon på det viset?
11. Varför börjar ett frö av hopp växa i Angela när hon tänker på Jacky Wacky?
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KAPITEL 8
gick på gatan (sida 77, rad 4–5), hade sex med män för pengar
snackar (sida 80, rad 13), pratar
påhitt (sida 81, rad 10), idéer, något man hittar på
svordomar (sida 84, rad 6), fula ord, t.ex. ”jävlar”, ”fan”
1. Vad berättar Angela om de två sorters människor som bor i storstaden?
2. Är det likadant där du bor? Skriv och berätta hur olika människor lever
där du bor, eller på en plats där du har bott.
3. Varför kände Angela inte igen Rose? På vilka sätt hade Rose förändrats?
4. Varför hade Rose förändrats så? Hur hade hon levt de tre år som gått?
5. Vem har hand om Roses barn?
6. Rose kallar sitt barn för ”ungen” och ”den”. Är det ett vanligt sätt att prata om sitt barn?
Skulle hon kunna säga på något annat sätt?
7. Vad säger Rose att Jamal pratar om?
8. Vad betyder det att Jacky Wacky öppnade sin svarta väska för mrs Mingus?
9. Varför fick inte Rose stanna på Vilan?

KAPITEL 9
tumörer (sida 86, rad 10), knölar i kroppen som kan vara cancer
sirener (sida 88, rad 12), polisbilar och ambulanser tjuter för att komma fram snabbt
brann (sida 89, rad 1), brinna, brann, brunnit; en eld brinner
elledning (sida 90, rad 3), elektricitet inne i hus går genom elledningar
brak (sida 92, rad 10), högt ljud
1. Varför var Angela så trött?
2. Varför tog de bort Angelas bröst?
3. Vad var det som brann?
4. Hur beskriver kvinnan mannen som hämtade barnen?
5. Varför hade Jacky Wacky hämtat kvinnans barn?
6. Vem hade Angela väntat på hela sitt liv?
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KAPITEL 10
fördelar (sida 98, rad 3), bra saker, vinster, favörer (motsats: nackdelar)
rivningshuset (sida 100, rad 2), huset som ska rivas
rövat bort (sida 100, rad 3), ”tagit” en människa
konserverad (sida 100, rad 15), mat i metallburkar, mat som håller länge
1. Var fanns barnen?
2. Hur mår mannen som hade hämtat barnen på Vilan?
3. Hur hade Kosinski förändrats?
4. Varför ville Angela inte att Kosinski skulle öppna den svarta väskan?

KAPITEL 11
struntprat (sida 106, rad 1), ”skitsnack”
underligt (sida 107, rad 17), konstigt
1. Varför hade Jacky Wacky hämtat Jamal hos mrs Mingus?
2. Vem är Leon?
3. Vad säger Jamal om Angela? Hur tror du att han kunde veta de sakerna?

KAPITEL 12
krematoriet (sida 112, rad 2), där man bränner döda kroppar
legend (sida 114, rad 4), något många känner till och pratar om
1. Varför tog Angela hand om Jamals begravning?
2. Varför var det så mycket folk i kyrkan?
•

Angela blir glad när hon förstår att hon verkligen har hjälpt många människor.
Hon har gjort nytta. Varför är det så viktigt att känna att man gör nytta för andra?
Skriv och berätta vad du tror och tänker.
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KAPITEL 13
glo (sida 120, rad 4), stirra, titta
1. Vad har Angela och Tom gemensamt?
•

Skriv fyra saker som barnen berättar om Jacky Wacky.

KAPITEL 14
axelremmen (sida 126, rad 7), väskans band, som man hänger väskan på axeln med
1. Varför springer killarna iväg?
2. Varför är Angela inte längre orolig för att dö?
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