ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

PHILIPPE POZZO DI BORGO

En oväntad vänskap

LÄSFÖRSTÅELSE
ATT FLYGA
linorna (sida 9, rad 12), repen
loopade (sida 9, rad 13), snurrade
1. Vad berättar bokens ”jag” – Philippe – om skärmflygning?
2. Hur länge kunde Philippe stanna i luften?
3. Vad gjorde Philippe medan han flög?
4. Vad förstod Philippe medan han störtade?
•

Har du själv velat flyga? Föreställ dig att du är en fågel. Skriv och berätta vart du skulle
flyga, hur du tror att världen ser ut uppifrån, och hur det skulle kännas.

OLYCKAN
bår (sida 13, rad 11), bädd som man bär sjuka på
rep (sida 14, rad 1), mycket tjockt snöre
syrgasmask (sida 14, rad 16), gör så att man kan andas
1. Varför gräver Philippes vän ett hål i marken?
2. Vad är det som Philippes vänner förstår, men som han själv inte förstått än?
3. Varför känner Philippe ingenting?
4. Vad vill Philippe att hans vän ska göra?
5. Vart tar de Philippe?
6. Hur stor chans har Philippe att överleva?
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PHILIPPE POZZO DI BORGO

En oväntad vänskap

PÅ SJUKHUSET
kirurg (sida 15, rad 6), läkare som opererar
överleva (sida 15, rad 7), inte dö
uppfattar (sida 15, rad 10), förstår
medvetslös (sida 15, rad 15), som att sova fast man inte sover
rehabilitering (sida 16, rad 16), träna på att bli frisk igen
mellangärdet (sida 17, rad 11), mellan magen och bröstet på kroppen
handikappad (sida 17, rad 13), kroppen fungerar inte helt
syret (sida 18, rad 7), luften vi andas
tjuta (sida 18, rad 11), låta, skrika
spak (sida 19, rad 4), som en pinne på maskiner
1. Vad har Philippes fru gjort?
2. Vad hade hänt med Philippes kropp vid olyckan?
3. Vad försökte Philippe göra en natt?
4. Vem hjälpte Philippe?
5. När fick Philippe åka hem?
ABDEL
personlig assistent (sida 20, rad 5), person som har som jobb att hjälpa en annan människa
dagliga vanor (sida 23, rad 4), sådant man gör varje dag
enrummare (sida 24, rad 2), lägenhet med ett rum
dygnet runt (sida 24, rad 6), från morgon till kväll till nästa morgon
1. Var bodde Philippe?
2. Vad behövde Philippe hjälp med?
3. Hur många svarade på annonsen?
4. Varför ville Abdel ha en underskrift?
5. Beskriv Abdel. Varför gillade Philippe Abdel?
6. Varför tog Abdel jobbet?
7. Vart flyttade Abdel?
8. Vad var det Abdel inte ville göra?
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PHILIPPE POZZO DI BORGO

En oväntad vänskap

MORGON
blodcirkulation (sida 26, rad 3), blodet åker runt i kroppen
1. Vad hände i duschen?
2. Hur hjälpte Abdel till?
BEATRICES DÖD
körsbär (sida 28, rad 5), röda bär som växer på träd
outhärdligt (sida 28, rad 11), så att man inte står ut, plågsamt, avskyvärt
1. Vad hände med Beatrice?
2. För vems skull fortsatte Philippe att leva?
•

Skriv några saker som Abdel gjorde.

ABDELS UPPVÄXT
1. Vad var det som Abdel inte stod ut med?
•

Berätta om Abdels bakgrund.

ABDEL OCH KVINNOR
grälade (sida 34, rad 1), bråkade
skamlös (sida 35, rad 11), att inte skämmas för något
1. Vad hade hänt kvinnan som ringde?
2. Hur reagerade Abdel?
3. Hur ser Abdel på kvinnor?
4. Varför tror du att han hade en sådan kvinnosyn?
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ABDEL OCH MÄN
uppfart (sida 36, rad 10), vägen till ett hus
skämdes (sida 38, rad 8), kände skam
1. Varför gick Abdel tillbaka?
2. Varför blev grannen arg?
3. Vad gjorde Abdel med grannen?
4. Varför försökte Abdel alltid lösa konflikter med våld?
STÖLDGODS
förflutna (sida 39, rad 2), det som har varit
stulit (sida 39, rad 12), tagit utan lov
åkte dit (sida 39, rad 13), blev tagna av polisen
stöldgods (sida 40, rad 7), stulna saker
slarvig (sida 41, rad 10), inte skötsam, en person utan ordning
medlidande (sida 41, rad 15), förstå hur andra känner, tycka synd om andra
1. Varför hade Abdel suttit i fängelse?
2. Varför tror Philippe att Abdel säljer stöldgods?
3. Varför är Philippes vänner oroliga?
4. Varför vill Philippe ha kvar just Abdel?
•

Berätta om födelsedagspresenten, och varför Philippe blev så glad.

ABDEL OCH KONST
betraktaren (sida 43, rad 8), den som tittar
ett starkt intryck (sida 44, rad 2), påverka en persons känslor
trotsigt (sida 45, rad 5), kaxigt
nyfiken (sida 46, rad 8), vill veta
•

Berätta om chokladen. Beskriv med två olika känslor: vem känner vad, och varför?

1. Vad visade Philippe för en vän?
2. På vilket sätt ljög han?
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TAGEN PÅ BAR GÄRNING
legat (sida 47, rad 1), ligga, låg, legat
flott (sida 49, rad 4), tjusigt, dyrt, fint
lustigt (sida 49, rad 11), roligt
enkelriktad (sida 50, rad 16), man får bara köra åt ett håll
1. Varför kom poliserna?
2. Vad berättade de?
3. Varför ljög Philippe för polisen?
4. Vad berättade Abdel om bilen?
5. Vad hade hänt Abdel?
6. Hur körde Abdel bil?
VILKET SKÄMT
knep (sida 52, rad 13), knipa, knep, knipit, här: stängde ögonen
kollega (sida 53, rad 11), arbetskamrat
sirener (sida 53, rad 14), tjutande ljud från polisbilar, ambulanser, brandbilar
brak (sida 55, rad 14), en smäll, ett hårt ljud
1. Varför blev Abdel och Philippe stoppade av polisen?
2. Vad sa Abdel till polisen?
3. Vad hände på sjukhuset?
4. Vad hände på vägen hem från sjukhuset?
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KVINNOR TILL MIG
kurviga (sida 56, rad 1), med kurvor, här: inte smala
kikade (sida 58, rad 1), tittade
lurig (sida 58, rad 4), skämtsam, busig
ömt (sida 59, rad 3), mjukt, försiktigt
omsorg (sida 59, rad 4), vård, hjälp
•

Berätta om den brännande känslan Philippe har i kroppen.

1. Vad gjorde kvinnan?
2. Hur kände Philippe?
EN SKYDDSDJÄVUL
stor i käften (sida 60, rad 4), säger fula saker, skryter
1. Hur beskriver Philippe Abdel?
2. Varför var Abdel både en skyddsängel och en ”skyddsdjävul”?
ABDELS AFFÄRSPLAN
avråda (sida 62, rad 8), ge förslaget nej, säga att det inte är bra
ilskna (sida 63, rad 17), arga
flygblad (sida 64, rad 8), reklamlappar
stank (sida 66, rad 2), stinka, stank, stunkit = lukta illa
på nolltid (sida 66, rad 10), direkt
levererats (sida 67, rad 3), lämnats
tanken tom (sida 67, rad 5), ingen bensin
1. Vad ville Abdel att de skulle ha för sorts företag?
2. Var lärde Abdel känna männen?
3. Vad hände på vägen till kontoret?
4. Hur såg det ut på kontoret?
5. Skötte de företaget bra eller dåligt? Beskriv några saker som hände.
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ÖVERRASKNING
eländig (sida 69, rad 2), miserabel, dålig
elegant (sida 70, rad 1), tjusig, snygg
fet (sida 72, rad 9), tjock
generade (sida 72, rad 16), skämdes
svor (sida 73, rad 9), svära, svor, svurit = sa fula ord
hallick (sida 74, rad 6), en man som säljer kvinnor som är prostituerade
1. Vilka planer hade Abdel för gudsonens fest?
2. Tror du att det var en bra plan? Varför, eller varför inte?
3. Varför låg Philippe ner i rullstolen?
•

Berätta om gästerna.

1. Vem sprang in i rummet?
2. Vad gjorde kvinnan?
LÄTTNAD
nattklubb (sida 76, rad 6), diskotek, ställe med alkohol och fest
orakad (sida 76, rad 13), skäggig, inte rakad
bloss (sida 77, rad 3), när man drar in röken från en cigarett
1. Varför tog Abdel ut Philippe i friska luften?
2. Vad hade Abdel skaffat på nattklubben?
3. Varför pratade Philippe så mycket, och varför kände han sig så bra?
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ATT ÄNTLIGEN FÅ FLYGA IGEN
flygvärdinna (sida 80, rad 10), kvinna som jobbar på flygplan
talang (sida 80, rad 17), begåvning, skicklighet, vara bra på
ängsligt (sida 81, rad 4), oroligt
luftgrop (sida 81, rad 5), luftström som gör att flygplan hoppar till
störtat (sida 82, rad 2), ramlat i marken
1. Varför var Abdel nervös?
2. Vad säger Abdel att Philippe har haft otur med?
3. Varför fick Abdel ett kuvert? Vad fanns i det?
4. Vart skulle de åka?
5. Hur kunde Philippe flyga igen? Hur satt han fast under skärmen?
6. Vad betyder tandemflygning?
7. Hur kände Abdel för att flyga så?
8. Hur kände Abdel när han var uppe i luften?
9. Vad såg och kände Philippe när han äntligen var uppe i luften igen?
VINTER I MAROCKO
fuktig (sida 85, rad 1), lite blöt
gått snett (sida 85, rad 9), blivit fel
centralvärme (sida 88, rad 6), värme i alla rum
1. Varför föreslog Abdel att de skulle åka till Marocko?
2. Vem öppnade dörren?
3. Hur kände Philippe sig när han låg ensam på rummet? Hur mådde han?
4. Vad hade hänt Abdel?
5. Varför kunde Philippe inte sova? Vad var det han hörde?
6. Hur kände Philippe sig i Marocko? Vad var det han tyckte om?
7. Vad berättade mannen på gatan?
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KHADIJA
fontän (sida 90, rad 15), en staty eller vattensamling som sprutar vatten
rörd (sida 92, rad 9), känsla, påverkad av mjuka känslor som glädje eller sorg
•

Beskriv Khadija.

1. Vad gjorde Khadija och Sabah?
2. Vad hände mellan Khadija och Philippe? Berätta hur deras relation växte fram.
3. Vad hände på Philippes 60-årsdag?
FÖDELSEDAG
1. Vad tänkte Philippe om Abdel, vad tackade han honom för?
2. Vad har Philippe lärt sig av sin olycka?
VAD GÖR PHILIPPE OCH ABDEL I DAG?
1. Hur lever huvudpersonen Philippe idag? Skriv och berätta.
2. Hur lever Abdel i dag?

UPPGIFT
•

På vilket sätt förändrade Abdel Philippes liv? Skriv och berätta med några
händelser och exempel. Hur tror du att Phillippes liv hade varit om han inte
hade anställt Abdel?

•

I början av boken får vi veta att Philippe har barn som betyder väldigt mycket
för honom. Men sedan försvinner barnen, de finns inte med i handlingen alls.
I slutet av boken står det att Phillippe lever med Khadija och deras två döttrar.
Vad tror du hände med Philippes egna barn? Vart tog de vägen?

EXTRA UPPGIFT
Om du ser filmen En oväntad vänskap kommer du att märka en hel del
skillnader mellan boken och filmen. Kan du beskriva skillnaderna?
Vilken Abdel tycker du bäst om: bokens eller filmens?
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