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KAPITEL 1
Mika och Katta är bästisar. Vad tycker du är viktigt i 
en vänskap?

En del tror att Mika och Katta är kära, eftersom Mika är kille och Katta tjej. Varför då, tror du?

Mika gillar att bo i en liten stad, men Katta tycker ibland att det är tråkigt. Vem av dem håller 
du mest med? Hur skulle du helst vilja bo?

KAPITEL 3
Det finns inga bevis för att det går att trolla, säger Katta. Det finns inga bevis för att det INTE 
går att trolla heller, svarar Mika. Tycker du att Mika och Katta har lika mycket rätt? Eller har 
någon av dem mer rätt?

KAPITEL 5
Katta vill gärna vara med på demonstrationerna för klimatet. Har du varit på någon sådan 
demonstration? Tycker du att det är viktigt att demonstrera? Varför?
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KAPITEL 6
Mika brukar bli lugn när han stickar. Har du något särskilt som gör dig lugn?

KAPITEL 7
Mika berättar för Katta att han såg Tor på skolgården, men hon tror inte på honom. Hur skulle 
du ha känt om du var Mika?

KAPITEL 10
När Skuggan ringer till Katta så talar inte Katta om att hon är med Mika. Istället säger hon bara 
att hon inte gör något särskilt. Varför tror du att Katta säger så? Hur skulle du ha känt om du 
var Mika?

KAPITEL 11
När Skuggan är med så gör Katta aldrig knäppa saker, istället är hon bara cool. Varför tror du? 
Brukar du också vara på lite olika sätt när du är med olika personer?

KAPITEL 12
När Mika träffar Tor och Fox i kiosken så undrar han om han drömmer. Har du också varit med 
om något konstigt någon gång, som nästan verkat som en dröm?  

KAPITEL 14
Tor har rymt hemifrån. Hur tror du att det känns för Tor? Vad tror du att Tors mamma tänker?
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KAPITEL 15
Mika tycker att det känns som om Skuggan inte vill att han ska vara med henne och Katta. 
Vad tycker du att Mika borde göra?

KAPITEL 18
Tor säger att det är kul att jobba i kiosken, men han ser 
ändå lite ledsen ut. Hur tror du att Tor känner sig?

KAPITEL 20
Mika berättar inte för Roy var Tor är, för han har lovat Tor 
att hålla det hemligt. Tycker du att Mika gör rätt? Kunde 
Mika ha gjort på något annat sätt?

KAPITEL 24
När Mika har släppt ut Åsa så blir många arga på honom. Hur tror du att det känns 
för Mika? Kunde Mika ha gjort någonting annorlunda? Kunde klasskompisarna 
ha gjort någonting annorlunda?

KAPITEL 27
Mika blir arg på Tor när Tor inte vill berätta sanningen. Varför tror du? Tycker 
du att Mika har rätt när han blir arg?

KAPITEL 32
När Mika frågar Roy vart Ulf tog vägen så vill inte Roy säga som det är. Har du varit 
med om att en vuxen inte vill säga som det är? Vad tycker du att Mika borde göra?

KAPITEL 34
Mika går med på att ge Skuggan en ny chans. Tycker du att han gör rätt? Varför/varför inte? 
Hur skulle du ha gjort?

KAPITEL 35
Katta säger att hon tycker att det är bra att Mika är barnslig ibland. Vad tror du att hon menar 
med det? Tycker du att hon har rätt?
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