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Pensionat Vidablicks gåta 
Författare: Katarina Genar 
Omslag: Lina Bodén

Här presenteras frågor att reflektera över under 
läsandets gång. 

Efter frågorna följer förslag på skrivövningar. 
Börja med att titta på omslaget. Vad tror du 

att det här är för slags bok? Inom vilken genre är 
den skriven? Vad tror du att den handlar om?

Kapitel 1-3
• Hur tror du att huvudpersonen Saga är som person? 

• Vilken bild får du av Bea?

• Varför blir det så mycket bråk mellan Bea och föräldrarna? 
Vad tror du? 

• Vad är ett ”pensionat”? 

Kapitel 4-6
• Vad får du för bild av pensionat Vidablick? 

• Vad tänker du om katten? 

• Varför tror du att mamma, pappa och Saga sitter tysta 
vid matbordet på kvällen?

• Vad är det som får Saga att återvända till pensionat 
Vidablick? 

• Varför är Saga så ivrig att komma iväg och handla? 

• Vad är det som gör mamma så upprörd i affären?

• Varför tänker Saga att hon hatar Prinsens krog? 

Kapitel 7-8
• Vad får du för bild av Amanda? 

• Amanda pratar om blomsterspråket. Vad är det? 

• ”Det är ingen idé att bli sentimental”, säger Amanda.  
Vad betyder ”sentimental”? 

• Saga är orolig för sina föräldrar. Varför?

• När Vera ringer så blir Saga alldeles ”varm i kroppen”. 
Vad tror du att författaren vill säga med den beskrivningen? 

• Mamma och pappa verkar inte kunna se katten…  
Vad tänker du om det? 

Kapitel 9-11
• Amanda berättar om sin vän Gustav och säger att han 
var så snäll. Vad är det hon tänker på då? 

• Vad hade Amanda och skådespelerskan Juliette för 
relation? 

• Varför tror du att Gustav tyckte så illa om Juliette? 
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• Amanda berättar att det var hon som slog sönder kop-
parna. Varför gjorde hon det?

• Hur tycker du att en bra vän ska vara? Vad är det som 
gör att man ibland blir osams med sin vän? 

Kapitel 12-13
• Saga berättar inte för polisen var Bea är. Tycker du att 
hon gör rätt eller fel? 

• På vilket sätt har Sagas föräldrar förändrats, om du jämför 
med hur de beskrevs i början av boken?

Kapitel 14-15
Varför krafsar katten på trädgårdsboken? 
• Hur tror du att Amanda känner sig när hon har läst 
breven? 

• Varför tror du att Gustav gömde undan breven och 
varför sa han förlåt strax innan han dog?

• Hur tror du att Gustav mådde?

Kapitel 16-19
• När Saga upptäcker att Bea är hemma så blir hon arg 
istället för glad. Varför? 

• Hur tror du att Bea har haft det i Köpenhamn?

• Varför har mamma och pappa slutat städa?

Skrivövningar: 

Vad tror du händer sedan? Skriv en fortsättning! 
Kanske följer Vera med Saga till Vidablick? 

Skriv ner telefonsamtalet mellan Amanda och 
Juliette.

Skriv en berättelse ur Gustavs perspektiv t ex 
när han gömmer breven. Hur känner han sig? 
Vad tänker han? 

• Vad tror du att Amanda och Juliette pratar om i telefon-
samtalet? 

• Tidningsbudet berättar att han också såg katten. Hur 
kommer det sig att inte alla såg katten? Kan det vara så att 
en del människor ser saker som inte alla ser…  Vad tror du? 

• Varför tror du att katten har gett sig av nu? Kan det vara 
så att katten hade ett uppdrag som nu är slutfört? Vad var 
det uppdraget i så fall? 


