Varje dag sitter Mah
ad i en glasbur.
Han jobbar som spär
rvakt i tunnelbanan.
Men egentligen är
han poet.

En dag läser Mahad
om kvinnan i
tidningen. Hon är
författare – som han.
De måste träffas!

Poeten i glasburen

SBUREN

JOHANNA NILSSON

POETEN I GLA

Varje dag ser Mah
ad en söt kvinna gå
förbi glasburen. Men
hon läser alltid
en bok och ser inte
honom.
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Mahad är poet. Men han är också spärrvakt. Varje dag i tunnelbanan ser han en tjej gå
förbi. Han är intresserad av henne, men vet inte vem hon är. Tills en dag då han ser henne i
tidningen. Hon heter Emma och är författare. Kanske kan Emma lära Mahad att bli bättre
på svenska? Mahad söker upp henne, men det går inte riktigt som han tänkt sig.
En bok om att aldrig ge upp.

LÄSFÖRSTÅELSE
1. Beskriv vad Mahad gör på sitt jobb.
2. Beskriv Mahad. Vad vet du om honom?
3. Varför kom Mahad ensam till Sverige?
4. Hur hade Mahad det när han först kom till Sverige?
5. Vad gör Mahad med sin lön?
6. Vad är Mahads stora dröm?
7. Varför tycker en del människor inte om Mahad?
8. Hur lever Mahad i Sverige?
9. Vad tänker Mahad om det svenska språket?
10. Vad tänker Mahad om Emma när han ser henne i tidningen?
11. Beskriv vad Mahad gör för att träffa Emma.
12. Varför försöker Mahad läsa Emmas bok och hur går det för honom?
13. Varför ljuger Mahad för Emma?
14. Vad betyder signera?
15. Vad berättar Mahad för Emma när han springer ifatt henne? Hur reagerar Emma?
16. Hur slutar boken?
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