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1. Andamanerna är en isolerad ögrupp. Hur påverkas berättelsen
av ögruppens avskildhet?
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2. G
 irija är vetenskapsman medan hans fru Chanda talar med
träd och har förmågan att se döda. Hur skapar de förståelse
för varandras sätt att se på världen? Finns det ett manligt
och kvinnligt perspektiv på detta?
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3. A
 ndamanerna kolonialiserades först av britterna och sedan
av japanerna. Idag finns endast ca 500 andamaneser på
öarna, att jämföra med 7000 på 1850-talet. Diskutera hur
kolonialiseringen påverkat andamanesernas utveckling.
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4. Varför

lämnade Platon livet som munk i ett kloster?
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5. T
 hapa räddar Bebo genom att berätta sagor för henne.
Hur ser du själv på berättelsens kraft i samhället?
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7. B
 oken har bland annat blivit hyllad för sitt vackra, poetiska
språk. Vad anser du är bokens styrka och varför?
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