Frågor till

HAN KALLAR SIG
ESMERALDA
av Ritta Jacobsson
Frågor av Anna Engström från Bräcke skola

Prolog
I sista meningen säger Andrea:
”Snällaaa! Jag gör om det, hur många gånger som helst, vad som helst!”
Vad tror du att hon menar med det?
Vad är det hon kan göra om?
Varför tror du det?

Måndag
Sid. 7-10
Selena går i skolan men måste ändå inte gå på lektionerna. Hur är det möjligt?
Hur bor Selena?
Var hade Selena varit kvällen innan och vad hade hänt där?
Sid. 11-13
Vem är Zenta?
Hur gammal är Wille?
Zenta är allvarligt sjuk och Magne är orolig för henne. Skriv två citat från boken
som beskriver Magnes känslor för vad som kan hända Zenta.
Sid. 14-19
Vad jobbar Selenas mamma med?
Vad jobbar Selenas pappa med?
Varför tycker Selena att hennes pappa lever i en drömvärld?
Vilka har letat efter Andrea?
Gör en kort personbeskrivning av Andrea.
Sid. 19-22
Varför tror Wille att Magne är förkyld?
Magne slänger i sig sina mackor ”på stående fot”.
Vad betyder ”på stående fot”?
Var bor Magne?
Sid. 23-28
Hur bor Selena?
Vem är Smilla?
Varför tyckte alla att Smilla och Elliot borde vara det perfekta paret?
Vad talar emot detta?
Varför hade Elliot kallat Selena för hora?
Hur skulle du beskriva Tindra och Smilla?
Varför är Julia otrevlig mot Smilla?
Hur tycker du att Selena är som person? Vilka egenskaper har hon?
Förklara varför du tycker så.
Sid. 28-32
Vad tror du Magne menar när de är i matsalen, när han säger:
”Man kan beundra månen på avstånd utan att vilja ta ner den.”
Förklara varför! Vad påverkade dig i detta kapitel? Förklara varför!
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Sid. 32-36
På sidan 33 används ordet vulgär flera gånger. Vad tror du att ordet vulgär
betyder? Förklara varför du tror det.
Smilla, Tindra och Selena diskuterar fördelar och nackdelar med att lägga ut
bilder på sig själv på internet. Vad tycker du? Ska man göra det eller inte? Vad
tycker du att det finns för fördelar och nackdelar med det? Förklara varför!
Sid. 36-40
Gör en personbeskrivning av Fanny. Få med både utseende och personliga
egenskaper.
Vem är Ella?
Sid. 40-44
Varför vill inte Selena kasta mat?
Vem har skrivit Mina drömmars stad?
Vad får de för uppgift i svenska?
Sid. 45-47
På sidan 45 står det: ”Zenta gnydde, van vid att medla när det blev bråkigt.”
Vad betyder ordet medla?
Sid. 47-49
Hur tycker du att Elliot är? Förklara varför du tycker så.
Vad tror du att Jens och den andra killen har för planer för Selena?
Förklara varför du tror så.
Sid. 50-56
Varför tror Selena att Bella inte vill vara kompis med henne längre?
Selena får en film mailad till sig. Den föreställer henne på festen där hon strippar.
Selena tror att det är Elliot och Julia som har lagt upp filmen. Hur känner sig
Selena när hon ser filmen? Tycker du att hon överreagerar? Förklara varför?
Sid. 56-59
Var befinner sig Fanny?
Var är Ella?
Vem av personerna skulle du vilja vara i boken? Välj mellan Selena, Smilla, Elliot,
Julia eller Magne. Motivera varför du valt den personen!
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Tisdag
Sid. 60-62
Varför tycker Magne att mamma är som en känslokall robot?
Håller du med honom? Motivera varför.
Sid. 63-65
Vad tror Selenas mamma att Selenas sömnproblem beror på?
Vad tror du att det är för årstid? Förklara varför du tror så.
Sid. 65-67
Vilket sätt, bestämmer sig Magne för, är det bästa sättet att bearbeta sorgen
efter Zenta?
Hur tycker du att han skulle ha gjort?
Sid. 67-70
Varför tänker inte Selena gå tillbaka till skolan den dagen?
Vad är det för utsikt från paviljongen? Beskriv!
Sid. 70-75
Vad tycker Magne och Selena om varandra?
Varifrån har Selena fått sitt namn?
Varför skäms Magne när han sitter bredvid Selena i paviljongen?
Sid. 75-80
På sidan 75 finns uttrycket ”att se på någon med andra ögon” med.
Vad menas med det?
Varför börjar Selena se på Magne med andra ögon?
På sidan 78 säger Magne:
”Tja, som hockeykille är han väl van vid snabba puckar …”
Vad tror du att han menar med det? Förklara varför du tror så.
Sid. 80-82
Hur kan Fanny veta vilken tid det är?
På sidan 81 försöker Fanny kontakta Ella genom telepati. Vad är telepati?
Sid. 83-88
Varför har Magne och Selena valt att gå kvar i skolan i Tumba istället för att välja
en skola i innerstaden?
Hur är man om man är missunnsam? Ge exempel!
Berätta vad du får veta om hur Selenas hus ser ut.
Varför tror du Magne känner att han aldrig skulle kunna bjuda hem Selena till sig?
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Sid. 89
Varför tror du Selena hoppas att den här eftermiddagen aldrig ska ta slut?
Sid. 89-91
Varför tror du Magne tycker att dagen med Selena kändes overklig?
Magne undrar hur morgondagen kommer att bli, hur Selena kommer att reagera
när hon ser honom. Hur tror du att hon kommer att reagera? Motivera ditt svar!
Sid. 92-94
På sidan 93 lämnar mannen Fanny i vredesmod. Vad betyder vredesmod?
Ge ett exempel på något man kan göra i vredesmod.

Onsdag
Sid. 95-101
Selena känner sig lite ängslig på morgonen, varför gör hon det?
Varför undrar Smilla om de har friluftsdag när hon ser Selena i skolan?
Varför är Smilla och Tindra otrevliga mot Magne när de ser honom i skolan?
Sid. 101-105
Samuels roll i klassen är klassens buse. Vad tror du Selena, Tindra, Smilla och
Magne har för roller i klassen? Motivera varför!
Vilken roll tror du att du har i din klass? Motivera varför!
Sid. 105-109
Varför är Ludvig och Josef skeptiska när de ser att Magne kommer med Selena?
Hur är man om man är skeptisk?
Vad gäller enligt lag, enligt juridikläraren Mia, om någon lagt ut en kränkande bild
på någon annan?
Vilket är det snabbaste och smidigaste sättet, enligt Mia, att få bort en olagligt
publicerad bild?
Sid. 109-114
Varför inser Fanny att det är meningslöst att skrika?
Fanny inser att hon blivit lurad och att Ella inte existerar. Idag blir det allt
vanligare att liknande saker inträffar. Hur kan man förebygga att unga flickor
luras iväg och sedan blir utsatta för brott? Ge minst tre olika exempel på
förebyggande åtgärder.
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Sid. 114-119
Varför säger Smilla att det inte går att lita på en kille som Magne?
Varför tror du att Selena inte berättar sanningen för Tindra och Smilla när de
undrar varför hon gjorde slut med Elliot?
Sid. 120-122
Det pirrar i Selenas mage när hon går bredvid Magne, varför?
Sid. 123-125
Magne jobbar på McDonalds. Han tycker att jobbet både har för- och nackdelar.
Vilka är för- och nackdelarna?
Varför tror Magne och Kalle att killen i BMW:n har lånat bilen?
Sid. 126-128
På sidan 126 funderar Selena över filmen som finns ute på internet. Hon tänker:
”Vägen till helvetet var lång, nästan värre än själva målet.” Vad tror du hon menar
med det? Förklara hur du tänker.
På sidan 128 tror Selena att det är dags att ringa kompisarna och förklara vart
hon tog vägen. Hon menar att det är lättare att ljuga på telefon. Håller du med?
Motivera ditt svar.
Sid. 129-131
Fanny vaknar med huvudvärk. Varför har hon ont i huvudet?
Mannen hotar att skicka bilderna till Fannys mamma och hennes kompisar om
hon inte gör som han säger. Då går hon med på det.
Tycker du att Fanny gör rätt? Motivera ditt svar.

Torsdag
Sid. 132-134
Varför törs Magne och Selena bara snegla på varandra i skolan?
Vad gör man när man sneglar?

Fredag
Sid. 135-141
Varför är den här festen hos Ludvig den bästa festen som Magne varit på?
Selena vill åka hem och när hon säger det till Magne känner han det som om han
bli slagen. Varför tror du han känner så? Motivera ditt svar.
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Sid. 141-144
Mannen lockar Fanny, om hon gör som han säger ska han skjutsa hem henne.
Om du var i hennes situation – skulle du tro på honom? Motivera ditt svar.
Sid. 144-145
Magne är rädd för att Selenas föräldrar ska vakna. Vad tror Selena händer om de
gör det?
Efteråt känner Selena tacksamhet. Varför gör hon det?

Lördag
Sid. 146-152
Vad är ett nätforum? Förklara och ge exempel.
Vilka skillnader finns mellan Selena och Selenas mamma?
Varför har inte Selena och hennes mamma pratat så mycket den sista tiden?
Enligt Selenas mamma är det inte nödvändigtvis kränkande att sprida nakenbilder
på internet. Hur kan det vara så?
Vad innebär lagen om kränkande fotografering i korthet?
Selena vet inte om hon ska känna sig ledsen eller lättad att pratstunden med
mamman tar slut. Varför då? Motivera ditt svar.

Torsdag
Sid. 153-156
På sidan 153 står det att Selena och Magne bands ihop av en osynlig tråd.
Vad menas med det och vad tror du att denna tråd är gjord av?
Vad tror Magne är orsaken att Selenas kompisar inte tycker om honom?
Varför darrar Selena?
Sid. 156-159
Rita en bild på en silverkandelaber. (sid. 156)
Varför känner Selena oro vid middagen?
Vad är det för väder ute? Hur vet du det?
Sid. 159-161
Fanny behandlas på ett annat sätt nu än när hon kom. Beskriv hur det har
förändrats.
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Fredag
Sid. 162-166
Varför vill Smilla och Tindra att Selena ska göra slut med Magne?
Smilla är sarkastisk på sidan 163. Vad menas med det? Hur är man om man är
sarkastisk?
Varför berättar Selena för Smilla och Tindra om vad som hände i paviljongen när
hon och Magne möttes där?
Sid. 166-168
Varför tror du Elliot ringer till Selena? Förklara varför du tror det!
Sid. 169-171
Vem är Mette?
Skriv allt du vet om Mette.
Varför får Magne panik när Smilla, Tindra och Selena kommer in?
Sid. 171-176
Gör en miljöbeskrivning av Magnes arbetsplats. Använd fakta från boken.
Varför tror Selena att Smilla visste om att Magne jobbade på McDonalds?
Magne blir arg och Selena skäms. Varför gör hon det?
Varför tackar Selena nej till mannens erbjudande om skjuts?
Sid. 176-179
På sidan 177 står det: ”Hur jävla naiv kan man vara?” Vad betyder naiv?
Ge ett exempel på när någon är naiv.
Magne är arg över det Selena gjort. Han kommer på att om han får hämnas på
henne så kommer han nog att må bättre. Vad tänker Magne göra för att hämnas?
Är det rätt att hämnas på någon man är arg på? Motivera ditt svar!
Sid. 179-180
I sista meningen på sidan 180 står det: ”De svarta fläckarna fick den att se ut som
ett ansikte. Som hånlog.” Vad är det som ser ut som ett ansikte?
Sid. 181-182
Fanny har blivit flyttad. Var befinner hon sig nu?
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Söndag
Sid. 183-189
Skriv en sammanfattning av händelserna i kapitlet.
Sid. 189-190
Varför är Magne bekymrad över antalet visningar på Selenas strippfilm?
Magne är fundersam över hur han ska agera i skolan om Selena blir trackad.
Om du var i Magnes situation, hur tro du att du hade agerat? Motivera ditt svar!
Sid. 190-192
Vad hittar Fanny?
Sid. 192-198
Vad händer Selena när hon är på väg hem från Tindra?
Selenas mobil är fylld av missade samtal och sms och hon vill egentligen inte
använda den. Men hon känner sig ändå naken utan mobilen. Hur viktigt anser du
att det är att ha en mobil? Motivera ditt svar!
Varför sitter Selena med mobilen i handen och är redo att slå 112?
Sid. 199-205
Varför har Selena värk i magen när hon åker till skolan?
På sidan 200 står det: ”Nu var blickarna skadeglada …” Ge exempel på hur man
är när man är skadeglad. Varför var Selenas skolkamrater det?
På sidan 201 står det: ”Även om det inte var så kallt duggade det lätt …” Vad
betyder duggade i det här fallet?
Magnes kompisar konfronterar Selena om händelsen på McDonalds. De tycker
att det är Selenas fel att Magne fått sparken och de tycker att Selena ska ersätta
honom. Gör de rätt? Håller du med dem? Motivera ditt svar!
Sid. 206-607
Magne funderar på hur han ska bära sig åt för att kunna berätta för Selena att
det inte var han som hängde ut henne. Vad har du för tips till Magne? Vad tycker
du att han ska göra? Ge minst två olika förslag.
Sid. 208-210
Hur får Selena reda på vem det är som har hängt ut henne?
Vem är det som har gjort det?
Hur är något om det är overkligt verkligt?
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Sid. 213-215
På sidan 213 står det: ”Magne tog pliktskyldigast ett försiktigt bett.” Vad
betyder pliktskyldigast?
Vad är ett ”peddo”?

Tisdag
Sid. 216-220
Selena vill inte gå till skolan. Hon vet att allting kommer blir värre. Vad menar hon
med det och hur vet hon det?
Sid. 220
Lukten var kväljande. Vad betyder kväljande?
Sid. 221-224
Vad är en sajt?
Esmeralda tycker att hon och Selena ska ses. Selena blir misstänksam men sedan
frågar Esmeralda om Ella också kan hänga med och då blir Selena lugnare.
Varför blir hon det?
Varför tror du att Selena inte kan gå in på Magnes profil på Facebook längre?

Onsdag
Sid. 225-230
På sidan 226 står det: ”Magne hade i vredesmod deletat henne från sin vänlista på
Facebook”. Ordet deleta är ett utländskt ord som vi har ”försvenskat”.
Känner du till flera ord som detta? Skriv så många du kommer på.
På sidan 227 står det: ”Wille höjde långfingret innan han lommade iväg”.
Vad är det Wille gör med sitt finger?
På sidan 228 står det: ”Hon vände sig mot Magne och log lite urskuldande”.
Vad betyder urskuldande?
Sid. 230-233
Selena lämnar en lapp på köksbordet. Varför gör hon det?
Varför tycker Selena att mannen och bilen inte passar ihop?
Sid. 233-236
Varför ramlar Magne med cykeln?
Varför tror du att killen vid busshållplatsen tror att Selena är full?
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Sid. 236-238
På sidan 237 står det: ”Hon försökte komma loss, ålade och drog tills hon insåg
att det var lönlöst.” Vad betyder lönlöst?
Varför har mannen kidnappat Selena?
Sid. 238-243
På sidan 238 står det: ”Kvällen höll på att lägga ett skynke över trakten …”
Vad menas med det?
Varför känner Magne på BMW:ns motorhuv och vad har det för betydelse att den
fortfarande är varm?
Sid. 243-247
På sidan 244 står det: ”Hoppet hängde på en skör tråd.” Vad menas med det?
Vad tror Selena först att mannen ska göra med kniven?
Sid. 248-250
Vad ser Magne när han tittar in genom de gallerklädda fönstren?
Varför tror du att mannen förstår att Magne ljuger?
Hur får mannen reda på att Magne faktiskt ljög?
Sid. 250-252
Fanny har staplat stenar över det slemmiga kadavret hon har hittat.
Vad är ett kadaver?
Varför tänker Fanny att hon ska låta bli att dricka regnvattnet nästa gång?
Sid. 252
Varför föll Magne ihop?
Sid. 253-255
Varför ljuger Wille för de som ringer och frågar efter Magne?
Är det okej att Wille ljuger? Vad tycker du? Motivera ditt svar!
Sid. 256-257
Varför svär Magne över sin egen dumhet?
Sid. 258-260
Varför är Wille ledsen?
Sid. 260-264
På sidan 262 står det: ”Man biter inte den hand som föder en.”
Vad menas med det?
Vad vill mannen att Selena ska göra för att han ska släppa henne fri?
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Sid. 264-266
Selena vet att hon måste försöka fly. Vad har hon för idéer för sitt flyktförsök?
Sid. 267-268
Hur tar sig Magne från skjulet och bort från gården?
Sid. 268-270
Hur lyckas Selena överlista mannen och fly?
Sid. 270-272
Hur förstår Magne att det inte är honom mannen letar efter?
Sid. 272-273
På sidan 272 står det: ”Molnen hade skingrats och månen lyste kall från en
mäktigt gnistrande stjärnhimmel.” Vad betyder skingrats?
Sid. 273-275
Vad blir Magnes räddning?
Sid. 275-277
På sidan 276 står det: ”Han satte sig käpprakt upp.”
Vad gör han då och hur ser det ut?
På sidan 277 står det: ”Andreas lät skeptisk.” Vad betyder skeptisk?

Epilog
Sid. 278-282
Vilket datum tror du att det är? Varför tror du det?
Den numera häktade 46-årige mannen är skicklig på att manipulera.
Vad betyder manipulera?
Sid. 282
Magnes rum har en provisorisk vägg. Vad betyder provisorisk?
Sid. 283-248
Vad är ett alias?

Övriga frågor
Vad tyckte du om boken? Motivera! Vilket var bokens huvudproblem?

SLUT

