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1. Paola gillar att göra anagram. Kommer du ihåg vad det är och vilka anagram 
kan du göra av bokstäverna i ditt namn?

2. Paola berättar för sin syster Dani om den hjältemodiga duvan Cher Ami. Vet 
du något djur som har räddat dig eller någon du känner från en farlig situation? 
Eller kan du hitta några sådana djur om du söker på internet?

3. Paola har märkt att de flesta inte gillar när man rättar dem om de uttalar eller 
använder ord fel. Vad tycker du? Blir du irriterad när någon säger hur du ska 
säga eller tycker du det är bra så du vet till en annan gång? Eller är du en sådan 
som själv är ovanligt känslig för ord?

4. Har du något favoritord, och i så fall: vilket är det och varför just det ordet?

5. Paola forskar om räven. Har du någon favorit bland vilda djur? Vet du vad 
det heter på latin och vad skulle du berätta om just det djuret om du skulle hålla 
föredrag i klassen?

6. I en bok på biblioteket hittar Paola något värdefullt. Just den historien har 
hänt på riktigt, författarens dotter hittade pengar i en bok tillsammans med en 
lapp om att vara snäll. Skulle du behållit pengarna, gett dem vidare eller köpt 
något om du hittade 200 kronor i en bok?

7. Paola och hennes brorsa Mille bråkar en del men i slutet av boken förstår Pa-
ola hur mycket Mille bryr sig om henne. Om du har syskon – vad bråkar ni om 
och hur brukar ni bli sams? Om du inte har syskon, vem brukar du bråka med 
mest hemma och om vad? Hur blir ni sams?

8. Boken handlar mycket om Paolas längtan efter en vän som är precis som hon 
själv. Är de bästa vännerna de som är lik en själv eller olik en själv eller vad gör 
egentligen att man blir nära vänner?

BOKCIRKELFRÅGOR TILL 
PAOLA PERSSON PERONI - ALLAS VÄN


