
Det vita huset av Petter Lidbeck
Handling:
Det är sommarlov och Yussef har inget att göra. Anna och
Hellman lurar honom att gå hem till Anna och hämta hennes
plånbok. Men det är inte alls hennes hus, och han blir anklagad
för att ha gjort inbrott. När Hellman sedan försvinner, går Yussef
tillbaka till huset och snart inser han att hans liv är i fara.

Viktiga karaktärer:
Jag: Yussef, pappan växt upp i krig, omtänksam person
“Hellman borde få tårta och presenter”, modig (går hem till
Hellman - berättar för Dyckerts), mamman - sjukhus?
Anna: Vill verka tuff, uppmuntrar Yussef att göra inbrott.
Yasmine: tror på Yussef, undersöker, äldre
Hellman: “han till och med hälsar tufft”, skejtare, styvpappa (Benny) som misshandlar,
Paret Dyckert Margret,David, rika, bor i vita huset, ägare till “ägget”

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?
● Om du hade skrivit den här boken? Hur hade du gjort den annorlunda?
● Kunde du “se” berättelsen i din fantasi medan du läste?
● Är det här en bok som man läser snabbt eller långsamt?



Specialfrågor: Jag undrar...

● Hur lång tid tror ni det tog för allting att hända? Hur tänker du kring det?
(ex s.18) sommarlov,

● Hurdan är “jag”? Vilka ord beskriver ? Hur märker du det? Hur gammal är Yussef?
Scener/situationer?

● Hur hade du känt dig i Yussefs situation att hämta Annas plånbok/bli lurad av
kompisarna? Hade du gjort det?

● Finns det några bifigurer i boken som du tycker spelar stor roll i berättelsen? Vilka?
Hur tänker du då? Yasmine

● s.58 Yussef kastar smörgås, bestämmer sig för att berätta för Dyckerts - gör han rätt
eller fel? Vad är dina tankar?

● s. 65 “I lådan, bredvid det silvriga skohornet, låg Hellmans gula gynmastiskskor” Vad
tänkte du när du läste det?

● s.95 Yussef blir lurad in i bilen - tankar?
● Överenskommelse - (nytt inbrott s.112) Skulle du våga lita på David Dyckert -

varför/varför inte?
● Vad tror du om det sista Yussef säger? “Vi bor i de vita husen /../” s.127 Sant?

Skojar?
● Har du läst något mer av den här författaren? Kommer du att läsa mer?

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?


