
Läskudden - Kristian “Kippe” Westerling

Krippe sjunger och spelar gitarr i bandet Satin Circus. Satin Circus bildades av fyra kompisar 2010, 
och fick skivkontrakt med Sony Music 2012.  Bandet gav ut sin första skiva Expectations 2014. År 
2015 deltog Satin Circus i UMK, uttagningarna till Eurovision Song Contest, med låten Crossroads. 
De kom på andra plats.

Diskussionsunderlag för arbete i klass:

1. Krippe berättar att han i lågstadiet tyckte om bokserien om Vitnos, och att han kände det som att 
han levde i  Vitnos värld. Har du någon gång känt att du blivit indragen i en bok eller en bokserie på 
det sättet?  Vilken bok var det och hur kändes det?
2.  Vad är Krippes åsikter om vad som gör en bok bra? Håller du med honom? Varför / varför inte?
3.  Tror du att bibliotekets funktion förändrats på grund av internet? Om du tycker det, på vilket sätt 
har det blivit annorlunda? På vilka sätt har det hållit sin funktion?
4. Krippe tipsar om boken “Godnatt Mister Tom”. Han tycker om den för att den behandlar tunga 
ämnen, men ändå är riktad till ungdomar. Varför tror du att han tycker att det är en bra sak? Tycker 
du att det är en bra sak?

Boktips:

Godnatt Mister Tom, av Michelle Magorian, 1981 (på svenska 1983), Rabén & Sjögren (nyutgåva 
2009)

Böcker med liknande tema:

En ö i havet, av Annika Thor, 1996, Bonniers förlag (nyutgåva 2003)

Boken är den första av fyra böcker om två österrikiska krigsbarn, Nelli och Steffi, som kommer 
till Sverige under andra världskriget. De övriga böckerna i serien heter Näckrosdammen, Havets 
djup och Öppet hav. Boken finns också som tv-serie.

Klyftan, av Anna Bondestam, 1946, Schildts & Söderströms (nyutgåva 2004)

Berättelsen utspelar sig i Jakobstad under finska inbördeskriget 1918, och skildrar kriget ur 
tioåriga Ruts perspektiv. Boken bygger på författarens egna upplevelser av kriget.

Min vän Kryckan, av Peter Härtling, 1988, Rabén & Sjögren

Boken handlar om 13-åriga Thomas, som letar efter sin mamma efter andra världskrigets slut i 
Wien, och om hans vänskap med Kryckan, en enbent före detta officer.

Anne Franks dagbok, av Anne Frank, 1947, Norstedts (nyutgåva 2013)

Boken är baserad på dagbokstexter skrivna av den judiska flickan Anne Frank under förintels-
en. Två år gömde sig  Anne Frank och hennes familj från nazisterna i Amsterdam. Dagboken är 
skriven under den tiden.


