Bokcirkelguide

På andra sidan solen
1. ”På andra sidan solen” handlar om Viola, som lever i ett destruktivt
äktenskap. Vad kännetecknar Violas relation med sin man?
2.
3. Har du själv upplevt en liknande destruktiv relation i din omgivning? Hur har
du och omgivningen reagerat? Kan man reagera?
4. Hur skulle du karakterisera Viola? Hurdan är Axel?
5. Hur tycker du att de förändras allteftersom historien fortskrider?
6. Viola böjer sig länge för Axels utbrott och familjen tassar på tå. Vad har lett
fram till det beteendet? Hur hamnar man – oftast kvinnor – där?
7. Axel har ljugit om sin verkliga situation, att han förlorat sitt arbete. Vad har
förlusten av hans sociala ställning gjort med honom? Kan man förstå honom?
8. Axels mamma bor på ett äldreboende och är dement. Hur skulle du
karakterisera Axels förhållande till henne?
9. På äldreboendet träffar Viola Lea, en kvinna med mycket skinn på näsan som
levt ett spännande liv. Vad gör de här mötena med Viola? Var är det framför
allt hon får med sig?
10. Vad utmärker Lea? Vad är hon för sorts kvinna? Känner du någon som hon?
11. Lea har arbetat som missionär i Kina tillsammans med sin man och har även
ägnat sig åt hjälparbete och utbildning där. Är mission bra eller dåligt eller
bådadera? Vad innebär mission egentligen?
12. Leas historia berättas i ett antal noveller där vissa föremål och händelser
återkommer. Vilka är de? Vilken betydelse har de?
13. Tycker du om att romanen varvas med noveller? Fast det någon novell som du
tyckte särskilt mycket om? Varför?
14. Hur tolkar du slutet? Tror du att Viola lämnar Axel eller att hon stannar kvar i
äktenskapet?
15. Finns det någon passage i boken som du blev särskilt berörd av? Vilken?
Vilken stämning präglar boken i stort?

