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1. Loves föräldrar säger ”bara på prov” om sin separation 
 (sid. 3). Varför tror du att de säger de så?  

2. Love hittar en kartong med ett djur i på tunnelbanan.  
Han tar med den. (sid. 8). Vad hade du gjort?

3. Loves mamma rufsar honom i håret (sid. 14). Love har inte sagt till sin mamma att han 
hatar det. Varför har han inte gjort det, tror du?

4. Love utgår från att djuret är en hane (sid. 28), han tänker att det är för att han själv är kille. 
Vad tänkte du att djuret hade för könstillhörighet? 

 

5. Loves och Petris föräldrar vill att de ska umgås (sid. 33). Hur tycker du att Love ska göra? 
Har du varit med om att du ”tvingats” att vara med någon?

6. Det värsta Love kan tänka sig är att vara kändis (sid. 61), varför känner han så? Tycker du att 
det verkar hemskt? Finns det ett jobb du absolut inte skulle vilja ha? Finns det något du skulle 
tycka vore roligt?
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7. När Love berättar om klonade djur i klassrummet retar Tobias och  
Lemmie honom. Läraren säger: ”Nu räcker det” (sid. 68). Vad tycker du  
att en lärare ska göra i en sådan situation?

8. Love tänker att han ska säga ”Sorry, inte min grej” om någon frågar om att hänga (sid. 69). 
Varför tror du att han tänker så? Vad tycker du att han ska säga?

9. Klassen kallar idrottsläraren för ”Bettet” på grund av hans framtänder (sid. 71), 
vad tror du att han tycker om det? 

10. Love kollar på Frank Englund på You Tube, men säger att han inte bryr sig (sid. 89).  
Stämmer det? Varför säger han så?

11. Love blir rädd för Krippa (sid. 95) och tänker att han kanske är en cyborg. Krippa verkar se 
annorlunda ut, precis som Love själv tycks göra. Varför blir många rädda för människor som 
inte ser ut som de själva? Hur tycker du att man ska tänka?

12. Love tar en kundvagn i en butik, går in i någon annans stuga och ljuger en hel del för sin 
mamma. Vad tänker du om det? Finns det förbjudna saker som är okej, och i så fall varför? 
Finns det lögner som är okej, och i så fall varför?

13. Frank är expert på ormar. Love blir imponerad (sid 107). Själv vet han också mycket fakta 
om saker. De är lika på det viset. Men de har också många olikheter. Vad tycker du är viktigt 
med en vän?

14. Enligt Frank så kan man veta om den man hänger med är schysst ifall den gillar djur  
(sid. 127). Tycker du att det är så? Finns det något som får dig att tänka att en person är bra?

15. Love säger att han inte tänker bo hos sin pappa (sid. 175). Tycker du att han ska få slippa 
det? Ska barn få bestämma med vem de vill bo med om föräldrarna separerar?

16. När Love sagt att han inte tänker vara vän med Frank (sid. 180) så börjar Tobias och  
Lemmie att vara med Frank, och han säger att han ska åka i den branta backen (sid. 191).  
Varför tror du att han gör det?

17. Vad tror du händer med Love, Frank och Mars efter att boken tagit slut? Hitta på!


