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PROLOG

1. Vilken årstid är det?
2. Vad är det för väder?
3. Vad heter de två barnen som boken handlar om?
4. Vad är det Theo får skickat till sin telefon?
5. Varför blir Theo och Saga rädda när de ser fotot?

KAPITEL 1

1. Varför får Theo en klump i magen?
2. Vad är det som gör att Theo till slut bestämmer att han måste söka upp Saga?
3. Vilken månad är det?
4. Vilken sport sysslar Saga med?
5. Saga tror att Theo har sms.at fel person. Varför tror hon det?

KAPITEL 2

1. Hur tycker Saga att Theo ser ut när hon öppnar dörren?
2. Vad spelar barnen för spel?
3. Varför blir Theo lättad när det är Coca-Cola på tröjan?
4. Hur är Theo och hans killkompisar mot varandra?
5. Förklara vad som menas med uttrycket “fick mig att sänka garden.”

KAPITEL 3

1. Hur tar sig Theo hem till Saga?
2. Vad gör Theo med Sagas telefon för att inga mer bilder ska skickas?
3. Vad är det Theo har fått i julklapp av sin mamma?
4. Varför kan de inte se vad bilderna föreställer?
5. Hur hade du känt om du var Saga och Theo?

KAPITEL 4

1. Vem är den gemensamma nämnaren för bilderna?
2. Vilket material är Sagas hus gjort av?
3. Vilken färg är det på väggarna i Sagas rum?
4. Varför tror du att Saga gråter?
5. Hur beskriver Theo att Saga känns?

KAPITEL 5

1. Varför retas Emil när Theo ska sova över?
2. Varför vill inte Saga skriva “försvinner” under sitt namn?
3. Vad är det Theo känner när han vaknar?
4. Vad är det Theo ser borta vid hyllan?
5. Varför vill inte Theo berätta för Saga vad han har sett?

KAPITEL 6

1. Vad tycker Saga att Theos hår ser ut som?
2. Hur vill Saga ha det på sitt skrivbord?
3. Vad är det som nu står på skrivbordet?
4. Vilka är det på bröllopsfotot?
5. Varför tror du att Theo plötsligt får bråttom? (Hitta på ett eget svar.)

KAPITEL 7

1. Vad heter Theos mormor?
2. Varför tänker Theo att mormors trädgård är en bit av paradiset?
3. Vad är det som hänger på väggen i hallen?
4. Varför tycker inte Greta att det var bättre förr?
5. Vad är det Theo och Saga får reda på i slutet av kapitlet?

KAPITEL 8

1. Hur beskriver Saga Gretas lägenhet?
2. Vad är det som alla tre barnen på bilden har?
3. Vem är den äldsta flickan på fotot?
4. Vad hittade Greta i den gamla skänken?
5. Vad tror du att Selma menar när hon säger “Hanna-Maria, som du fattas mig”?

KAPITEL 9

1. Vart går Saga och Theo?
2. Varför blir de blöta på benen?
3. Vad är det Theo vill att Saga ska skriva dit på tankekartan?
4. Vad tror du Theo menar med “Vi ville inte komma hem - vi ville komma vidare”?
5. Vad sitter Saga och Theo på i slutet av kapitlet?

KAPITEL 10

1. Vad heter bibliotekarien?
2. Vilken känd karaktär tycker Theo att Christian liknar?
3. Hur hittar de till slut boken?
4. Hur kommer det sig att Theo vet att de ska söka på den fjärde oktober?
5. Vad har Hanna-Maria för koppling till Peder?

KAPITEL 11

1. Vem tror de att Hanna-Maria är?
2. Vad visar Theo för Christian innan de går?
3. Varför blir Christian irriterad?
4. Varför blir Greta förvånad när de kommer tillbaka?
5. Vad är det som ändras på bilderna i albumet efter att ett barn försvinner?

KAPITEL 12

1. Vad är det för känsla Saga har innan de åker?
2. Hur kan de se att ett hus har legat på platsen trots att huset inte finns kvar?
3. Vad är en jordkällare?
4. Varför vill Theo att Saga ska sticka in handen i väggen?
5. Vad tror du Saga menar med att det är värre att inte vara ensam i mörkret än att vara ensam
i mörkret?

KAPITEL 13

1. Varför gillar inte Theo att skogen är tyst?
2. Vad är det för föremål som de har hittat?
3. Vem är det som har skrivit lappen?
4. Vad tror de hände med Hanna-Maria?
5. Vem är det som ringer i telefonen?

KAPITEL 14

1. Varför känner sig Theo glad när han tittar på Saga?
2. Hur skiljer sig skolan förr från dagens skola?
3. Varför kan inte Saga och Theo läsa vad som står i brevet?
4. Hur beskriver Greta att det känns att förlora någon som står en riktigt nära?
5. Vad ville det femte meddelandet visa?

KAPITEL 15

1. Var lägger Saga asken och smycket?
2. Vad drömmer Saga på natten?
3. Varför är Saga helt slut när väckarklockan ringer?
4. Varför tror Sagas mamma att Saga ska bli glad när hon tittar ut?
5. Vad betyder uttrycket “fick blodet att frysa till is i mina ådror”?

KAPITEL 16

1. Vem är det som öppnar dörren för Theo?
2. Vad är det Sofie hoppas på?
3. Varför får Saga ledigt från skolan?
4. Vad gör Saga och Theo när de är lediga?
5. Vad är det för känsla Saga har?

KAPITEL 17

1. Vart ska Theo?
2. Vad är det som händer i Sagas hall?
3. Varför vänder Theo tillbaka hem till Saga?
4. Vad är det Theo ser i snön utanför Sagas hus?
5. Vad är det sista som händer i kapitlet?

KAPITEL 18

1. Vem tog smycket?
2. Vad var det som skrämde iväg Christian vid torpet?
3. Varför tog Christian halsbandet?
4. Varför tycker Saga att det är meningslöst att de får reda på detta nu?
5. Vem tror du att det är som Theo ser borta vid fönstret?

EPILOG

1. Tidigare har det varit Theo och Saga som har berättat, men nu berättar en tredje person. Vem?
2. Var befinner sig Saga och Theo?
3. Vad är det för väder?
4. Varför kände sig Saga tacksam?
5. Vad är det Theo ser när han tittar tillbaka mot graven?

