ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

ANN CLEEVES

Ett perfekt liv

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Ett perfekt liv av Ann Cleeves. Materialet är tänkt som ett
stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av boken och författaren samt ett antal muntliga
uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Jimmy Perez är kommissarie på Shetlandsöarna. I den här boken har han rest därifrån för att
hjälpa sin före detta fru som utsätts för elakt skvaller i samband med en ung lärarinnas död.
Lärarinnan, Anna, tros ha begått självmord, men Jimmy Perez bevisar att det i själva verket
var mord. Han avslöjar också vem som faktiskt var skyldig.

OM FÖRFATTAREN
Ann Cleeves är författare till böckerna om kommissarie Perez. Böckerna är filmatiserade
och många tv-tittare fascineras av de vackra omgivningarna där hemska mord begås. Ann
Cleeves är också författaren till serien om kriminalaren Vera Stanhope.

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
1

ANN CLEEVES

Ett perfekt liv

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, till exempel en annan bok som var
nästan likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken
som fick er att tänka på det.
Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst den –
vad skulle ni säga då?
Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?
Varför heter boken Ett perfekt liv? Kan ni tänka er någon annan titel? Ge förslag på andra
titlar och motivera dem.
I början av boken tackar författaren personalen på biblioteket för att de har gjort henne
till en trogen läsare. Vad betyder ”trogen” läsare? Är du en trogen läsare? Finns det någon
person som varit extra viktig för ditt läsande? Berätta!

Diskutera
Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma fram
till ett gemensamt omdöme om boken.
Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?
Jimmy Perez före detta fru är utsatt för skvaller, därför vill Jimmy hjälpa henne. Tycker ni att
han gör rätt som hjälper till?
I en deckare finns det ofta en berättelse om ett mord och en lösning på detta, men det
finns även andra berättelser om människors livsöden. Vilka olika berättelser tycker ni finns i
boken?
I början av boken tackar författaren personalen på biblioteket för att de har gjort henne till
en trogen läsare. Tror ni att bibliotek är viktiga för att folk ska läsa mer? Motivera ert svar.
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