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1. H
 ur påverkas Pearl av sin hemsituation? Ändrar hennes
berättelse din uppfattning av hur ett hem ska se ut?
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 ilka likheter och olikheter finns mellan Pearl och April May?
Hade du en liknande vänskap i samma ålder?
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5. D
 iskutera maktförhållandet mellan människorna i
romanen. Varför är Margot så sårbar inför Eli? Varför får
pastor Rex en sådan maktställning?
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6. V
 apenvåldet i USA är en central fråga i Gun love. På vilket
sätt kan en roman bättre skildra verkligheten än en faktabok?
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