ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

THEODOR KALLIFATIDES

Det sista ljuset

ORDLISTA
mekade (sida 7, rad 3) lagade bilar eller andra fordon
missfall (sida 7, rad 8) att ett foster (barn) dör i magen innan det föds
svävade (sida 9, rad 2) här: dansade så att de nästan lyfte från marken
teckna (sida 21, rad 12) ett annat ord för att rita
förälskad (sida 28, rad 5) ett annat ord för kär
självmord (sida 35, rad 7) att ta sitt eget liv
tumör (sida 54, rad 18) en klump som består av cancerceller
vrålade (sida 67, rad 6) skrika högt
Vilka andra ord var nya för dig i boken? Skriv upp dem och slå upp vad de betyder.

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka i boken och leta upp de meningar där orden står.
2. Vilka av orden i ordlistan och i din lista är substantiv? Ska det vara ”en” eller ”ett” framför
dem?
3. Vilka av orden i ordlistan och i din lista är verb?
4. Skriv en egen mening med varje ord i ordlistan och med de nya ord du hittat.
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GRAMMATIK
Verb
1. Skriv följande verb i presens (nutid)
Exempel: öppnade g öppnar
bodde
fick
gav
körde
kysste
dog
överlevde
höll
2. Skriv en mening med varje verb i presens.
3. Hitta åtta andra verb i boken. Skriv dem i både preteritum (dåtid) och presens (nutid).
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vilka bodde i Rinkeby förut?
Varifrån kommer Odysseas?
Vad arbetar han med?
Vem är Petros?
Vilken dag är det?

Kapitel 2
Varför flyttade Odysseas och Adriana från Grekland till Sverige?
Var är Petros?
Vad tycker Odysseas om Sverige?
Varför tycker han att det var lättare i Grekland?

Kapitel 3
Varför ringer polisen?
Vad gör Adriana och Odysseas?

Kapitel 4
Vem är Carin?
Varför tror du att Odysseas börjar tänka på henne nu?

Kapitel 5
Vad har hänt med Petros?

Kapitel 6
Vem var Andreas?
Vad hände mellan honom och Adriana?
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Kapitel 8
Vad berättar polisen för Alina?
Vad gjorde Alina och Petros på nyårsafton?
Vad får vi veta om Petros?

Kapitel 9
Hur blir Adriana när hon blir ledsen?
Varför känner hon att hon har misslyckats?

Kapitel 10
Vad menar Alinas pappa med att ”kärleken aldrig är jämlik”?

Kapitel 11
Varför vill Andreas komma till Sverige?
Hur reagerar Adriana när hon får veta?

Kapitel 12
Hur känner Adriana och Andreas för varandra?

Kapitel 13
Varför ska Andreas opereras?
Hur går operationen?
Vad händer mellan Andreas och Adriana på sjukhuset?

Kapitel 14
Varför ska Odysseas ordna en fest?
Varför undrar Samuel om Odysseas är orolig?
Varför är han inte det?
Varför är Odysseas så lycklig på festen?
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Kapitel 15
Vad var det som Odysseas fick se?
Hur reagerade han?

Kapitel 16
Vad ska Adriana göra?
Varför vill Odysseas inte prata med Adriana?
Varför åker han ändå till flygplatsen?

Kapitel 17
Odysseas hittar ett brev i lägenheten. Vem är det från och vad står det i brevet?

Kapitel 18
Varför oroar sig Odysseas för semestern?
Vad hittar Odysseas i Petros rum?
Vad får han veta?
Hur reagerar han?

Kapitel 19
Odysseas blir erbjuden ett nytt jobb. Var?
Vad tänker han på då?
Vad menar han med ”sådant händer bara i amerikanska filmer”?

Kapitel 20
Varför åker Odysseas till Östersund?
Vad ser han på hotellet?
Vem träffar han?
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SKRIVA
Gör en personbeskrivning
Välj en av personerna i boken och skriv en personbeskrivning. I boken finns en del information om hur personerna ser ut, hur de är, vad de tycker om och vad de inte tycker om. Du
kan också skriva om saker runt omkring dem, som var de bor, om de bor tillsammans med
någon, hur gamla de är osv.

Skriv en dagbokssida
Det är Odysseas som boken handlar mest om och vi får inte veta så mycket om vad Adriana
tänker och känner. Skriv Adrianas dagbok under någon av dagarna som boken handlar om.

Text och tanke
1. Läs citaten ur boken och skriv sedan ner dina tankar om dem.
Sida 7–8:
”När Petros föddes trodde Odysseas att han skulle kunna leva mer i nuet. Och visst gjorde
han det när han höll sonen i sin famn. När han spelade fotboll med honom. När han hörde
hans skratt och hans röst när han ropade ”pappa” på grekiska.
Men barnen växer. Ena dagen håller man dem i famnen, nästa dag är de borta.”
Sida 26:
”Från och med nu skulle det finnas ett ”varför” i deras liv.
De var tvungna att leva med den frågan. De skulle aldrig få något svar.”
2. Välj ett eget citat ur boken, skriv av det och skriv tydligt vilken sida du hittade det på.
Skriv sedan ner dina tankar om citatet.
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Då och nu
1. I boken jämför Odysseas hur det var förr i Grekland och när de nyss kommit till Sverige
med hur det är nu. Rinkeby har förändrats. Odysseas liv har förändrats. Jämför hur det var
då med hur det är nu. Dela ett papper i två delar och skriv rubrikerna DÅ och NU.
Exempel:
DÅ						NU
Huset i Rinkeby var nytt och fint. 		

Hissen är trasig och det är klotter på väggarna.

Odysseas och Petros spelade fotboll.

Petros är död.

2. Vänd på pappret och gör samma sak med ditt eget liv. Jämför DÅ och NU.

Skriv en recension
Vad tyckte du om boken?
Använd följande meningar som stöd:
• Jag tyckte om att …
• Det bästa med boken var att …
• Den person jag tyckte bäst om var …
• Min favorithändelse var när …
• Det var bra att …
• Jag tyckte inte om att …
• Det var konstigt …
• Det var sorgligt …
• Jag undrar varför …
• Jag hoppas …
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