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Introduktion
Falafelflickorna är den första svenska boken för barn som handlar om 
hedersbrott. Vi befinner oss i en av de 23 förorter som polisen har beskri-
vit som ”särskilt utsatta”. I centrum står flickan Hawa, som snart ska börja 
högstadiet. Hon har en problematisk hemsituation men lever för sin stora 
dröm: att en dag komma in på polishögskolan. Under sommaren startar 
Hawa en liten detektivbyrå och får snabbt två svåra fall att lösa: klasskom-
pisen som ska giftas bort mot sin vilja och flickorna som är kära i varandra 
men hotas till livet av den ena flickans pappa. Falafelflickorna är skriven 
som en feel-good-berättelse med både värme och humor, men kan även 
läsas som en guide över några av barns mest grundläggande rättigheter. 
Ytterst handlar Falafelflickorna om barnets rätt att själv få bestämma över 
sitt liv. Boken vann priset Spårhunden för bästa barn- eller ungdomsdeckare 
och nominerades även till Crimetime Award.

Tack för allt är den fristående fortsättningen Falafelflickorna. Hawa blir 
en dag vittne till en skottlossning när hon ska köpa pizza. Och bara någon 
dag senare hittar hon knark på ett mycket oväntat ställe. Vad är det som 
händer? Kan den före detta brottslingen Nettan stötta Hawa och hennes 
vänner? Eller Dembe som tränar fotbollslaget? Hawas mamma får nog av 
all kriminalitet och börjar nattvandra tillsammans med andra mammor 
för att området ska bli tryggt igen. När Hawa får vackra blommor skickad 
till sig utan avsändare, förstår hon att någon försöker säga henne något. 
Men det är inte det som hon först tror.

I den tredje boken om Hawa, I god tro, har det blivit dags för praktik, och 
Hawa är först lite besviken över sin plats på budfirman Bosses bilar. Men 
jobbet visar sig roligare än hon trott och framför allt mer spännande. För 
det är något på budfirman som inte står rätt till ...

Om författaren
Christina Wahldén räds aldrig de svåra ämnena. Hon har arbetat med 
bokens frågor i åratal och träffat många tjejer i flera av Sveriges ”särskilt 
utsatta” förorter, inte minst i arbetet med böckerna om Hawa. 25 år som 
journalist, varav över tio år som kriminalreporter på Svenska Dagbladet, 
har också gett henne stor insikt i problematiken.

Jobba vidare med böckerna
Fördjupningsförslag efter läsningen av barnböckerna om Hawa, Falafel-
flickorna, Tack för allt och I god tro, av Christina Wahldén. 

Diskutera
Hawa vill bli polis. Vilket drömjobb har du?

Kan tjejer ha vilket yrke som helst? Om inte: varför då?

Hawa är klädd i en burkini när hon badar. Är det en bra eller dålig sak? 
Varför kan hon inte ha baddräkt? Om hon inte hade burkini, skulle hon få 
bada då?

I Tack för allt hyr kvinnorna badhuset och badar tillsammans. Ska man ha 
särskilda badtider för kvinnor och män? Vad är bra med det? Och vad är 
dåligt?

En misshandlad kvinna vågar inte lämna sin man i boken I god tro. Var 
kan man få hjälp om det förekommer våld i hemmet?

I böckerna måste Hawa till slut be vuxna om hjälp. Vilka vuxna personer 



litar du på i din närhet? Vilka vuxna skulle du be om hjälp om du behövde 
det?

Vilka personer på en skola kan man prata med och be om hjälp? Vet du 
vilka som har tystnadsplikt och inte får berätta vidare det man säger?

En del barn och vuxna är rädda för polisen. Varför tror du att det är så?

Poliser måste ibland göra saker som de kanske inte gillar, som att skydda 
demonstranter som tycker annorlunda än de själva gör. Skulle du kunna 
tänka dig att göra det?

Begrepp att fördjupa sig i
•    Tvångsäktenskap
•    Arrangerat äktenskap
•    Samkönad relation
•    Utpressning
•    Kriminella gäng
•    Naturister
•    Skilsmässa

Lästips – andra deckarböcker för barn
• Böckerna om Kalle Blomkvist av Astrid Lindgren. 
• Deckare av Laura Trenter.
• Petrinideckarna av Mårten Sandén.
• Fem-böckerna av Enid Blyton.
• Deckare av Ingelin Angerborn.
• Tre tjejer-serien av Petter Lidbeck.
• Tommy & Flisen-böckerna av Lena Lilleste.
• Enola Holmes-böckerna av Nancy Springer.
• Gastens öde av Kjell Thorson.
• Skarven av Sara Lövestam.

FAKTA 
Lär dig mer om de olika sorters  
poliser som finns
•    Hundförare
•    Ridande polis
•    Civilklädd polis
•    Polisinspektör (kriminalinspektör)
•    Poliskommissarie (kriminalkommissarie)
•    Kriminaltekniker (alla är inte poliser)

Lär dig mer om polishundar
Sök på ”polishund” på hemsidan www.polisen.se
Sök på ”Hundförare” på hemsidan www.polisen.se



Klassiska deckare för lite äldre läsare  
eller mer läsvana läsare
•    Sherlock Holmes av Arthur Conan Doyle.
•    Böckerna om Mama Ramotswe av Alexander McCall Smith.
•    Böcker av Agatha Christie. 

Skrivövningar
Byt perspektiv. Hur ser Hawas mamma på det som händer? 

Hur skulle Halimas mamma berätta om sin dotter? 

Hur skulle Leias pappa skildra det han gör?

Hur skulle hunden Bilbo berätta om det som händer?

Hur fortsätter berättelsen om Halima? 

Vad händer med Leia och Rut sedan de flyttat till ett skyddat boende? 

Ändrar Leias pappa sin uppfattning om dem?

Hur tror du att det går för de ensamkommande pojkarna?

Hur går det för Adea och hennes barn? Vad gör de om fem, tio, tjugo år?

Hur skulle hamstern Tandlöse beskriva det som händer?

Rubriker och teman att skriva vidare på
Hawa om tio år. Kommer hon in på Polishögskolan?

Det här är hur berättelserna hade sett ut i en tv-serie.

Barbro och hennes syster som små. Hur var det?

Falafelmannen öppnar fin restaurang i Paris.

Kontakta författaren
Läs mer om författaren, boka ett författarbesök eller skicka frågor  
om böckerna!
www.christinawahlden.se
Twitter: @PossumScriptum
Instagram: christinawahlden

Böckerna på sociala medier
#Falafelflickorna
#Tackförallt
#Igodtro
(Tagga gärna!)
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