ALS JE MEER WILT…
MARIO GIORDANO

TERRA
SICILIA
DI

Heb je Terra di Sicilia van Mario Giordano gelezen? En? Genoten?
We geven je graag wat stof tot nadenken in de vorm van de onderstaande
vragen over het verhaal. Natuurlijk kun je de vragen ook gebruiken om de
discussie op gang te brengen bij je leesclub.

1 Op de eerste pagina van het boek wordt
Barnaba Carbonaro beschreven als ‘een
man die met de helm op werd gebo
ren’, iemand met een aanleg voor het
bovennatuurlijke. Welke rol speelt het
bovennatuurlijke in het boek? Heeft zijn
gave Barnaba geluk gebracht?
2 Wat vind je van het contrast tussen
Italië en Duitsland? Hoe hebben de
verschillen tussen die landen invloed op
het gedrag van de personages?
3 Terra di Sicilia heeft een grote hoe
veelheid aan personages. Wie is je het
meeste bijgebleven? Waarom?
4 Wat vind je van de baron? Wat vind je
van zijn interacties met Barnaba?
5 Welke rol spelen armoede en rijkdom
in het boek? Hoe bepaalt het bijvoor
beeld de keuzes die Pancrazia
Carbonaro maakt voor zichzelf en haar
zoon? Hoe die van Barnaba zelf?

6 Eten en drinken zijn belangrijke
thema’s in dit boek. Wat vond je bij
voorbeeld van de beschrijvingen van
de cannoli en het sap? Wat suggereren
deze beschrijvingen over de rol en
invloed van eten in de samenleving?
7 Meerdere generaties van de familie
Carbonaro zijn onderdeel van het
verhaal. Wat voor opvattingen en
eigenschappen geven ouders aan hun
kinderen door? Welke juist niet?
8 De ontwikkeling van de geschiedenis
wordt op meerdere momenten met veel
detail beschreven. Wat vind jij van deze
beschrijvingen? Welke functie vervullen
ze in het boek?
9 Wat zou je in een vervolg willen lezen?
Zijn er bepaalde personages of thema’s
die je nog verder uitgediept zou willen
zien?

We horen graag je mening over de roman via bijvoorbeeld:
instagram.com/uitgeverijsignatuur
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