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Om boken

Anna Berg ska fylla femtio år. Hon är ensam. Ingen kommer att bry sig om hennes
födelsedag. Hon reser bort. På resan händer flera oväntade saker. Och Anna är inte
alls så ensam som hon trodde.
Författaren Gull Åkerblom skildrar en kvinna som livet varit tufft emot. Boken
präglas inledningsvis av tristess och en ödesmättad ensamhet. Men vi lär oss snabbt
hur relativt enkelt det kan vara att förbättra sin självbild och berika sitt liv.
Det gäller att inse vilken kraft, fantasi och vilket mod man själv har – och att våga
använda dem.

Om författaren

Gull Åkerblom har skrivit drygt 60 stycken böcker. En del är lättlästa. De flesta är för
barn och unga. Boken Annonsen är Gull Åkerbloms första vuxenbok. Innan hon blev
författare på heltid jobbade hon som bibliotekarie i nästan 30 år. Då upptäckte hon att
det saknades lättlästa böcker till ungdomar som behövde dem. Och tänkte: "Då får jag
väl skriva dem själv!" Läs en längre intervju med Gull Åkerblom på vår hemsida.

Läsförståelsefrågor

Diskutera gärna frågorna i små grupper med läsarna.
1. Varför har Anna inget jobb?
2. Vilket datum fyller Anna år?
3. Vad tycker Anna om orden ”uppvaktning undanbedes” som hon först
skriver i annonsen? Försök få läsarna att förklara med egna ord.
4. Hur känner sig Anna när hon har ringt in annonsen?
5. Vad är det för en idé som Anna får när hon inte kan sova?
6. Vad är Sommarstaden för något?
7. Hur länge ska Anna stanna i den lilla stugan?
8. Vilka träffar hon i stugan?
i fosterhem?
9. Varför hamnade Anna och hennes bror på
fosterhem?
10. Varför knackar Petter på i stugan mitt i natten?
11. Vad tror Anna att katten har eftersom den är hungrig hela tiden?
12. Vilken årstid är det?
13. Hur ser det ut utanför Annas dörr när hon kommer hem?
14. På vilket sätt tycker du och läsarna att Anna förändras i boken?
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