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Fritt att kopiera för skolbruk.

Frågor
Kär i New York av Carrie Mac

De frågor med ett streck under behöver du inte skriva svar på.  
Fundera istället över dem.

Kapitel 1
1. Varför ska Hope vara hos sin syster över sommaren?
2. Vad tycker du om Hopes föräldrar?
3. Vad är Cirkeln?

Kapitel 2
4. Vad är Larchberry?
5. Hur fungerar skolan i Larchberry?
6. Vad är det för konstigt med Daisy?

Kapitel 3
7. Hur är Hopes syster Joy?
8. Varför tar Hope med Clocker hem?

Kapitel 4
9. Vad vet du om Clockers matte?

Kapitel 5
10. Hur ser Mairas familj ut?
11. Vilket erbjudande får Hope av Maira?
12. Varför känner sig Hope så konstig?

Kapitel 6
13. Hur är Hope när hon träffar Nat?
14. Kan man bli kär i både killar och tjejer, tror du?

Kapitel 7
15. Vad är en gaydar?
16. Känner du någon som är homosexuell?
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Hope bor hos sin syster i New York över som-
maren. Hennes liv vänds upp och ner när hon 
träffar Nat. Tjejen som kan laga cyklar men 
inte kan hålla reda på sin hund. 

Hope får fjärilar i magen bara av att tänka på 
Nat. Hon tänker på att få kyssa henne … Men 
Hope har aldrig varit kär i en tjej förut. Hon 
har bara varit ihop med killar. Är det annor-
lunda med tjejer? Blir hon lesbisk om hon 
kysser Nat?

Carrie Mac
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Fritt att kopiera för skolbruk.

Frågor

Kapitel 8
17. Vad menar homosexuella med att ”komma ut”?
18. Hur skulle din familj reagera om du vore homosexuell, tror du?

Kapitel 9
19. Hur är Maira och Larissa mot Hope?

Kapitel 10
20. Vad är Coney Island för ställe?
21. Vad tror du kommer att hända med Hope och Nat efter den här sommaren?
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Fritt att kopiera för skolbruk.

Svar

Kapitel 1
1. Hennes föräldrar ska åka till Thailand för att starta en skola. Hope får inte vara 

ensam hemma över sommarlovet.
2. eget svar
3. Cirkeln är något som som Hopes familj gör. Man ställer sig i en cirkel och blundar. 

Alla i cirkeln säger högt en slags bön. Man avslutar med en välsignelse. 

Kapitel 2
4. Larchberry är ett kollektiv där Hope bor. De driver bland annat en handelsträdgård 

som odlar biodynamiskt.
5. Eleverna bestämmer kursplanen. De väljer lärare och basar över skolan.
6. Hon har sovit i flera timmar och verkar drogad.

Kapitel 3
7. Hon är otrevlig och säger taskiga saker. Hon har ingen ordning på någonting och 

festar mycket.
8. Hope får inte tag på Clockers matte. Hon vill inte lämna hunden i parken.

Kapitel 4
9. Clockers matte är en tjej som heter Nat. Hon reparerar cyklar. Hon har blonda 

dreadlocks, är piercad och har en tatuering på armen. Hon är nog lika gammal som 
Hope. 

Kapitel 5
10. Maira bor ihop med Larissa och de två pojkarna.
11. Maira undrar om Hope kan bli deras barnflicka. Hon erbjuder också Hope att bo  

 hos dem.
12. Hon är kär i Nat.

Kapitel 6
13. Hope är nervös. Hon pratar väldigt fort, men vet inte vad hon ska säga. 
14. eget svar

Kapitel 7
15. Gaydar är förkortning av gay-radar, det vill säga en känsla som känner av om någon  

 är homosexuell.
16. eget svar
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Hope bor hos sin syster i New York över som-
maren. Hennes liv vänds upp och ner när hon 
träffar Nat. Tjejen som kan laga cyklar men 
inte kan hålla reda på sin hund. 

Hope får fjärilar i magen bara av att tänka på 
Nat. Hon tänker på att få kyssa henne … Men 
Hope har aldrig varit kär i en tjej förut. Hon 
har bara varit ihop med killar. Är det annor-
lunda med tjejer? Blir hon lesbisk om hon 
kysser Nat?

Carrie Mac
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Fritt att kopiera för skolbruk.

Svar

Kapitel 8
17. Det betyder att man öppet visar och talar om att man är homosexuell.
18. eget svar

Kapitel 9
19. De är jättesnälla mot henne och visar hänsyn och omtanke. De är nästan som föräldrar.

Kapitel 10
20. Det är en strand där det finns nöjesfält, olika föreställningar och matställen.
21. eget svar


