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Vem handlar boken om?
Boken handlar om 16-åriga Julia som tillsammans med sin kompis Molly går på Bellas Bar, ett uteställe
som man måste vara 18 år för att komma in på. Det är Mollys bror Kim som har fixat falska id-kort
till tjejerna. Det blir en rolig kväll på Bellas Bar. Julia och Molly dricker, skrattar och dansar. Men på
hemvägen händer det något obehagligt. Julia upptäcker att någon följer efter henne när hon ensam går
hem i mörkret.

Vad tar boken upp?
Boken behandlar frågor som är aktuella när man är i Julias och Mollys ålder. Är det okej att använda
falska id-handlingar? Vad händer när man dricker för mycket? Hur ska man göra om någon blir för
närgången och kränker ens gränser? Är det farligt att som ung gå hem själv på kvällen?

Vem vänder sig boken till?
Boken vänder sig kanske framför allt till tjejer i åldrarna 13–16 år, med lässvårigheter. Den spännande
och aktuella handlingen i boken lockar till läsning och reflektion bortom raderna. Texten i boken
innehåller korta meningar och relativt enkla dialoger.

Arbetsmaterial till boken
Vill du ha tips och idéer på hur du kan arbeta med boken tillsammans med dina elever så finns det
ett arbetsmaterial till boken. Syftet med materialet är att eleven får träna på att koppla det hon/han
har läst till egna erfarenheter. Dels skriftligt men även i samtal med andra. Detta leder till fördjupad
läsförståelse. Genom att läsa, lyssna, tala och skriva utvecklas språket.
Materialet bygger på
1.	Diskussionsfrågor som leder till reflektion och fördjupad läsförståelse. Här är det bra om du som
lärare leder diskussionen.
2.	Valfria uppgifter som knyter an till bokens tema. Dessa uppgifter kan eleven arbeta med självständigt
eller tillsammans med en kamrat.

Arbetsmaterialet kan du skriva ut gratis från
förlagets hemsida www.nyponforlag.se

– en möjlighet för alla
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