
Karaktären i Boken 
 

● Lee Scoresby 
 

● His Dark Materials Trilogy, (Sv. Den Mörka Materian) - Philip Pullman 
 

● Lee Scoresby är en pilot från Texas, han fick sin ballong när han spelade kort med 
en annan man i en bar. Sedan dess har han flugit världen över, dit vindarna tog 
honom, för att leta efter jobb. Under dessa resor träffade han pansarbjörnen Iorek 
Byrnison, Iorek och Lee blir bra vänner och återförenas senare för att infiltrera 
Bolvangar med Gyptierna. Genom böckernas gång blir han en fadersfigur till Lyra 
och bevisar gång på gång att han finns där för henne. Lees daimon är även en hare 
som heter Hester och är lika personlig som honom. 
 

● Jag undrar varför du valde att hjälpa Gyptierna och Lyra att infiltrera Bolvangar i 
början, de andras anledningar var väldigt klara. Lyra ville rädda sin vän och 
Gyptierna hade blivit av med en del av deras barn. Men Lee, du träffade dem i 
Trollesund och insåg att du ville hjälpa dem. Var det äventyret som lockade? Eller att 
det gick emot din moral? Eller var det helt enkelt förhoppningen över pengar? 
 

● Jag valde att skriva om Lee Scoresby just för att han är en av mina favoritkaraktärer, 
inte bara från dessa böcker utan en av mina absoluta favoriter från allt, böcker, 
serier, filmer, spel. Han satte spår i mig då de han gjorde i böckerna, allt från att vara 
en fadersfigur till Lyra så fastnade jag för hur han agerade genom dessa händelser. 
Han och Hester pratade ofta att man inte skulle döda en man i onödan, går det att 
resonera eller undvika strid så var det det ni gjorde. När ni väl dödade någon, så blev 
han ledsen och oroad över om han gjorde rätt val. 
   Han var en person som var trogen till sina allierade, han samarbetade med en rad 
olika personer för att hjälpa Lyra. Lee är nästan en moralisk förebild för mig, då jag 
hoppas att jag en dag kan bli så omtänksam, vis och trogen som han var. 


