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Vilka handlar boken om?
Att vara klassens nördar är inte så kul. Det vet bokens huvudpersoner, Robin och Samir, allt om.
Några som alla i klassen däremot ser upp till är de söta, tuffa och populära tvillingsystrarna Ella och Alva.
När Ella och Alva ska ha fest är naturligtvis alla i klassen bjudna. Utom Robin och Samir Därför beslutar
sig Robin och Samir för att smyga på festen för att se vad som händer. Det hela slutar med att de blir
upptäckta och utskrattade, vilket är hur pinsamt som helst.
På väg hem från den misslyckade festen blir Samir påkörd av en vit Volvo. Visserligen klarar sig Samir
undan med en bruten arm, men föraren i bilen smiter från olycksplatsen. För Robin och Samir blir det
en chockartad upplevelse som väcker mycket tankar och funderingar. Hur kan man bara smita från en
olycka? Och vem var det egentligen som körde den vita Volvon?
Minnet av olyckan bleknar dock något när Samir en dag får en lysande idé.
Hur blir man populär bland tjejer (och då helst Ella och Alva)? Jo, man bildar ett tufft band som spelar så
bra musik så att tjejerna skriker och svimmar. Men ett band måste innehålla fler än två personer och hur
får man tag på några som vill spela i samma band som två rätt nördiga killar?

Vad tar boken upp?
Det finns flera händelser i boken som väcker funderingar och som läsaren kan relatera till. Allt från
vänskap och förälskelse till roller i gruppen tas upp. Dessutom handlar boken till viss del om hur vuxna
människor kan bete sig i olika krissituationer. Robin, som är berättarjaget i boken, ställs inför den svåra
valsituationen att berätta eller inte berätta för de andra, när han upptäcker att en vuxen i hans omedelbara
närhet har gjort något riktigt tokigt och fel.

Vem passar boken för?
Boken passar läsare i åldern 10–12 år. Men den fungerar även för äldre elever som har lässvårigheter. Sidorna är fyllda med text men typsnittet är ganska stort. Meningarna är sammansatta och det förekommer
dialoger. Boken är indelad i kapitel och handlingen utspelar sig över en längre tid.

Arbetsmaterial till boken
Materialet är tänkt att användas till självstudier. Eleven får uppgifter till varje kapitel som han/hon kan
arbeta med i egen takt. Uppgifterna syftar till att träna eleven i att reflektera runt innehållet i boken och
kunna koppla handlingen till egna erfarenheter. Det är viktigt att eleven får feedback på sina svar och ges
tillfälle att prata om vad han/hon kommit fram till och vilka funderingar som texten väckt. På så sätt ökas
läsförståelsen ytterligare.
Detta material kan du skriva ut gratis från förlagets hemsida www.nyponforlag.se
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