
 

Berövad av Liz Coley 
 
Handling: 
När Angie är tretton år försvinner hon mitt i natten från ett scoutläger. 
I nästa ögonblick står hon framför dörren till sitt hem. Angie har varit 
spårlöst försvunnen i tre år men hon minns ingenting. Ärren på 
handleder och vrister är de enda ledtrådarna. Nu måste hon själv 
finna sanningen om de tre förlorade åren. 

När trettonåriga Angie Chapman betraktar sin spegelbild, känner 
hon inte igen sig. En mager och blek främling stirrar tillbaka – med 
en sextonårings skräckslagna blick. Angie har inget minne av vad 
som har hänt, men tre år har gått. Tre år då hon varit spårlöst 
försvunnen, förmodad avliden.Nu måste Angie försöka lösa gåtan 
om sig själv. Och det finns några som kan berätta varje fasansfull 
liten detalj om de inte hade varit inlåsta – i hennes egen hjärna. 

 
Karaktärer: 
Angie: huvudperson 

- Flickscouten: ordentlig, arbetsam, händig, praktisk, “hemmafru” 
- Grindvakten 
- Lilla hustrun: centralgestalt. Skydd mot övergrepp. 
- Skvallerbyttan: liten flicka. Skydd mot farbror Bill. 
- Ängeln: styrka, hämnd, allvarsam, beskyddand 
- Den ensamma: moderskapet 

 
Karaktärens utveckling: 
Förvirring 
Förnekelse 
Insikt 
Vill bli hel/botad/utdriva 
Integrering 
Saknad 
 
Berättelsens konstruktion: 
Prolog 
Startar “3 år senare” 
Bygger på minnen 
 



 
Tema/budskap: 
 
 
Samtalet utgår från Chambers samtalsmodell kring läsningen: 
 

● Vad gillade du med boken? 
● Vad ogillade du med boken? 
● Det här funderar jag över. 
● Dessa mönster hittade jag. Huvudpersonen (hur är han?) 

 
Allmänna frågor: 
 

● Första gången du såg boken, alltså innan du hade läst den, vad trodde du att det 
var för en sorts bok? Nu när du har läst den, var den annorlunda än vad du hade 
väntat dig? 

● Har du läst andra böcker som liknar den här? På vilket sätt? 
● Vems/vilkas berättelse är det? 
● Vilken av Angies identiteter blev du mest intresserad av? 
● Om du hade skrivit den här boken? Hur hade du gjort den annorlunda? 
● Hade ett annat slut varit möjligt? Vilket? 
● Vad tror du händer sedan? Kan det bli en fortsättning på boken? 

 
Specialfrågor: Jag undrar... 
 

● Var trodde ni att Angie varit? Vad hade hon varit med om? Alla ärr? Kunde ni 
förutspå? 

● Känslan när psykologen avslöjar sina tankar kring den dissociativa 
identitetsstörningen (s. 61) 

● Vad spelar silverringen för roll i boken?  
● Första antydan om att det finns “någon annan” bakom/inom Angie. (s. 38) 

Gungstolen (s. 46) 
● Vilken roll spelar Angies nya syskon i boken? (s. 50) 
● Hur skiljer sig mammans och pappans reaktion åt gällande Angies återkomst? 
● Tankar kring Farbror Bill? (s. 110) 
● Utradering som metod att bota personer med dissociativa identitetsstörningar (s. 

138) Första utraderingen av Lilla hustrun (s. 178). Integrering som metod? 
● Vad tror vi från början om Angies känslor inför grannens barn? (s. 158) Sedan, när vi 

förstår att barnet är hennes? 
● Är det något du tycker Angie skulle gjort annorlunda? 



 
 
 
Avslutande frågor: 
Nu när vi har lyssnat på varandra och fått höra allt möjligt som andra har upptäckt.  

● Var det något av det de andra sa, som du blev förvånad över? 
● Vilka lärdomar drar du av den här boken? 
● Vem tycker du borde läsa den här boken? Motivera 
● Nu när du tänker på boken, efter att vi pratat så mycket om den, vad är nu viktigast 

för dig? 
 
 
 
 
 


