Arlo Finch i Elsdalen– Diskussionsfrågor
Scouternas trohetsed inleds med orden ”Lojal, modig, god och sann.”
1.
Vad innebär det att vara lojal? Arlo beskriver lojalitet som ”ett
löfte som man inte behöver ge”. Är Arlo alltid lojal mot sina vänner
och sin familj?
2.
På vilket sätt är Arlo modig? Är modig detsamma som att vara
orädd? Vad har Arlos mamma lärt honom om mod?
3.
Är godhet detsamma som att inte vara ond? Vilka exempel på
godhet finns i Arlo Finch i Eldstaden? Vilka exempel kan du komma
på från ditt eget liv?
4.
Christian lär Arlo två sätt att tolka ordet sann. Vilka är dessa?
Finns det något släktskap mellan lojalitet och sanning?
5.
Om du skulle skriva scouternas trohetsed, vilken egenskap
skulle du lägga till på listan?
I Arlo Finch i Eldstaden får Arlo lära sig om Undret, en mystisk kraft
som håller Långskogens magi hemlig.
6.
Vad har du stött på i ditt eget liv som inte går att fånga på fotografi?
7.
De vuxna i Pine Mountain verkar vara omedvetna om den magi
som existerar i deras trädgård? På vilka sätt tror du att barn och vuxna kan uppleva saker på olika vis?

8.
Om du skulle kunna lära dig en av de förmågor som presenteras i Arlo Finch i Eldstaden, såsom kvickljus, åskklappar eller glidknoupt, vilken skulle det vara och varför?
Precis som många andra böcker är Arlo Finch i Eldstaden berättad
i tredje person, utifrån protagonistens perspektiv. Det innebär att
läsaren bara känner till det som Arlo redan vet eller det som rör sig i
hans huvud.
9.
Hur skulle berättelsen tagit sig i uttryck om den istället vore
skriven utifrån Indras eller Wus perspektiv? Hur skulle den se ut
från Jaycees perspektiv?
10. Morbror Wade verkar veta mer än vad han ger uttryck för,
framförallt om Gula patrullen. Vad tror du att han håller hemligt?

