FRÅGOR TILL KARTONGSLOTTER
Av Allayne Webster
Elvaåriga Jorge bor i ett hoplappat skjul, mestadels
av kartong, i ett slumområde utanför Paris. Jorge är
inte föräldralös, men hans familj finns i Rumänien
och han har inte träffat dem på flera år. Han och
andra barn tigger och stjäl från turister på Paris
gator och kontrolleras av en man som heter Bill.
Jorge gillar inte att stjäla men han vet vad som
händer de barn som inte lämnar över tillräckligt
med pengar till Bill vid slutet av dagen. Jorge
drömmer om ett bättre liv och en tillvaro där han
inte måste stjäla. En dag träffar han Sticky Ricky, en
australiensisk kock, och får en glimt av en möjlig
framtid …

Kapitel 1
•
•

Vad drömmer Jorge om att bli? Varför tror du han vill bli det?
Varför tror du Bill fäller Jorge?

Kapitel 2
•
•
•

Varför kallar Bill Jorges skjul för Kartongslottet? Vad tror du Jorge tycker att
han säger så?
Förklara hur Jorge hamnade i Paris?
Varför fick Ada och Gino sluta i skolan?

Kapitel 3
•
•
•

Varför tror du presidenten vill riva kåkstäderna?
Hur tror du det känns för Jorge att veta att han aldrig kommer få uppleva allt
det roliga som finns att göra Luxembourgträdgården?
Varför tror du Jorge får dåligt samvete när han ser bilden i plånboken?

Kapitel 4
•
•
•
•

Förklara vad är en socialarbetare?
Varför tror du att tjejerna inte berättade vem de jobbar för?
Vad betyder att ”Notre-Dame tar andan ur en”?
Varför tror du att Ricky erbjuder Jorge att visa honom köket?

Kapitel 5
•
•
•

Varför tvingar Bill Jorge att jobba i tunnelbanan?
Förklara vad ”ständig ström av nytt blod” betyder.
Varför säger Ada att de borde röra på sig när säkerhetsvakten tittar på dem?

Kapitel 6
•
•
•

Vad menar Ada med ”vi är inte som de andra”?
Varför tror du Bill säljer Cheri?
Vad tror du Jorges dröm om Ada betyder?

Kapitel 7
•
•

Tror du Bill har rätt när han säger att man måste ha pengar för att tjäna
pengar?
Vad tror du har hänt med Kali?

Kapitel 8
•
•

Varför tror du Jorge tycker det är en skönt att känna sig normal?
Vad är Mona Lisa?

Kapitel 9
•
•
•

Förklara vad en kreditupplysning och en blankocheck är.
Hur tror du det kändes för Jorges föräldrar att sälja honom till Bill?
Tror du Jorge nånsin får komma hem till sin by?

Kapitel 10
•
•
•

Varför tror du att pojken på toaletten kallar Jorge för Råttan?
Varför börjar Jorge gråta när Pierre pratar om att han har ett gott hjärta?
Förklara vad en rom är

Kapitel 11
•
•

Vad tror du att Bill menar när han visar dem hänglåset?
Vad menar Bill när han säger att han kan tjäna mer på deras njurar?

Kapitel 12
•
•

Varför tror du att Reuben tycker att Jorge borde ha tagit betalt för att prata
med journalisten?
Vad menar Jorge med att han ”ligger på botten av Napoleons damm”?

Kapitel 13
•
•

Varför vill Bill att barnen ska sitta med ryggen mot honom?
Varför tror du Jorge undrar om Bill har sett hans TV-inslag?

Kapitel 14
•
•
•

Förklara vad ömsint betyder
Varför tror du Jorge säger att han ibland önskar att de skulle åka fast?
Varför tror du Sticky vill veta var Jorge kommer ifrån?

Kapitel 15
•
•
•

Vad tror du Henny menar när hon svarar på Jorges fråga om varför hon låter
Reuben göra så här med att svara ”Varför gör du alltid som Bill säger?” ?
Varför är Adas bröllop olagligt?
Varför tror du de kommer med grävskopor till lägret?

Kapitel 16
•
•
•

Vad betyder det att vara en riddare i skinande rustning?
Förklara vad fotsoldat är.
Vad menar Sticky när han säger att skämtet är för nära inpå?

Kapitel 17
•
•
•
•

Vad betyder det när nån får tillfällig vårdnad över någon?
Förklara vad en katakomb är.
Förklara vad en inskription är.
Varför tror du att Jorge säger ”Ät kakor” till Bill?

Kapitel 18
•
•
•

Förklara vad ett soppkök är.
Vad är ett kvinnorhärbärge?
Vad tror du Ada menar med sista meningen i boken?

Förslag på diskussionsfrågor
•
•
•
•

Varför tror du det finns föräldrar som väljer att sälja sina barn?
Är det ett val eller ett tvång?
Tror du det finns barn som lever som Jorge, Ada, Adel och resten av barnen
här i Sverige?
Hur tycker du man ska hjälpa de som har blivit hemlösa?
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