
Frågor	  
Utan	  att	  säga	  hej	  då	  	  
av	  Kerstin	  Erlandsson-‐Svevar	  
	  
Frågor	  med	  ett	  streck	  under	  behöver	  du	  inte	  skriva	  svar	  på.	  
Fundera	  istället	  över	  dem.	  
	  
Kapitel	  1	  

1. Vad	  är	  en	  tandemcykel?	  

Kapitel	  5	  

2. Vad	  är	  det	  som	  får	  henne	  att	  förstå	  att	  hon	  är	  kär?	  

Kapitel	  6	  

3. Hur	  känns	  det	  när	  någon	  man	  är	  kär	  i	  är	  ihop	  med	  en	  annan?	  

Kapitel	  7	  

4. Varför	  är	  hon	  ihop	  med	  Marcus	  fast	  hon	  inte	  är	  kär	  i	  honom?	  

Kapitel	  10	  

5. Vad	  gör	  man	  när	  man	  bloggar?	  

Kapitel	  11	  

6. Hur	  känns	  det	  när	  deras	  ben	  nuddar	  varandra?	  

Kapitel	  13	  

7. Har	  du	  någon	  gång	  känt	  att	  någon	  planterat	  solen	  i	  dig?	  

Kapitel	  16	  

8. Varför	  känns	  det	  som	  om	  tiden	  går	  sakta	  när	  man	  längtar?	  

	  

Kapitel	  19	  



9. Vad	  är	  en	  linnea?	  

Kapitel	  23	  

10. Vad	  hände	  på	  tävlingen?	  

Kapitel	  24	  

11. Varför	  lindar	  hon	  in	  sig	  som	  en	  puppa	  i	  lakanet?	  
12. Vad	  brukade	  han	  kalla	  violer?	  

Kapitel	  27	  

13. Vad	  tror	  du	  hon	  menar	  med	  att	  det	  kändes	  som	  glödande	  is	  i	  henne	  vid	  
begravningen?	  

14. Kan	  riktig	  kärlek	  gå	  över?	  

	  

Svar	  
1. Det	  är	  en	  cykel	  för	  två	  personer.	  
2. Hon	  förstår	  det	  när	  hon	  ser	  honom	  kyssa	  en	  annan	  tjej.	  
5.	  	  	  Man	  skriver	  dagbok	  på	  nätet.	  
6.	  	  	  Hjärtat	  fladdrar	  till.	  
9.	  	  	  Det	  är	  en	  liten	  rosa	  blomma	  som	  växer	  i	  skog.	  
10.	  Han	  blev	  påkörd	  av	  en	  bil	  och	  dog.	  
12.	  Han	  kallade	  dem	  solblommor.	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  


