
Spurningar fyrir bókaklúbba 

Litlir eldar alls staðar - Celeste Ng 

 
 
1. Shaker-hæðir eru næstum eins og ein af sögupersónunum í bókinni. 

Telur þú að „bestu samfélögin séu skipulögð“? Hvers vegna eða hvers 

vegna ekki? 

 

2. Það eru margar mismunandi gerðir af mæðgna-samböndum í bókinni. 

Hvert þeirra fannst þér mest sannfærandi? Hafa mæður einstakan 

hæfileika til að kveikja elda, til góðs eða ills, í okkur? 

 

3. Hvert af Richardson-börnunum hefur breyst mest vegna atburðanna í 

sögunni? Hvernig heldur þú að þessi tími muni að lokum breyta lífi 

Lexie? Trip? Moody? Izzy? 

 

4. Deilan um örlög May Ling/Mirabelle er fjölþætt og átakanleg. Hver 

finnst þér að ætti að ala hana upp? 

 

5. Hvernig er móðurhlutverkið skilgreint í gegnum bókina? Hvernig hafa 

valmöguleikar, tækifæri og aðstæður áhrif á mismunandi nálgun 

persónanna á móðurhlutverkið? 

 

6. Leið Miu að því að verða listakona er nánast falleg novella út af fyrir 

sig. List Miu hefur greinilega vald til að breyta lífum. Hvaða listmunur 

hefur breytt lífi þínu á mikilvægan hátt? 

 

7. Pearl hefur lifað sérkennilegu lífi þar til hún flytur til Shaker en þegar 

hún hittir Richardson-börnin fær hún tækifæri til að verða „venjulegur“ 

unglingur. Er það gott eða slæmt? 

 

8. Hvað er það við Miu sem fer á endanum mest í taugarnar á Elenu? 

 

9. Skáldsagan byrjar á stórbruna en endirinn er jafnvel enn þungbærari. 

Hvað heldur þú að verði um Elenu eftir að sagan endar? Um Miu og 

Pearl? Um Izzy? Heldur þú að Izzy eigi einhvern tímann eftir að snúa 



aftur til Shaker og fjölskyldu sinnar? Hvers vegna eða hvers vegna 

ekki? 

 

10. Celeste Ng hefur fengið lof fyrir hæfileikann til að víxla á milli 

sjónarhorna mismunandi karaktera í verkum sínum. Á hvaða hátt ýtir 

það undir upplifun lesandans? 

 

11. Við sjáum hvernig kynþættir og stéttaskipting undirstrika upplifun allra 

sögupersónanna og hvernig samskipti þeirra eru hvert við annað. Á 

hvaða hátt eru viðhorf gagnvart kynþætti og stétt ólík eða lík því sem 

er í dag, miðað við hvernig þau voru rétt fyrir aldamótin þegar sagan á 

að gerast?  

 

12. Izzy velur ljóðið „This Be the Verse“ til að útskýra líf sitt. Gefur ljóðið 

rétta mynd miðað við upplifun Izzy? 

 

13. Hvað segir titill bókarinnar þér? Hvað með tileinkun bókarinnar? 

 
 


