
Bokcirkelfrågor

Torsdagsmordklubben

• I boken följer vi de fyra vännerna Joyce, Elizabeth, Ibrahim och Ron, som ägnar 
sig åt att lösa ett mord. Men det är bara Joyces dagbok som är skriven i första 
person. Varför tror ni att författaren valt att skildra hennes perspektiv på det 
sättet?  

• Joyce brukade arbeta som sjuksköterska, Elizabeth inom underrättelsetjänsten, 
Ibrahim som psykiatriker och Ron som fackföreningsledare. Vem, enligt er 
mening, var till störst hjälp för att lösa brottet? Vilka styrkor bidrog respektive 
person med? Vilka var deras svagheter? 

• Tycker ni att Donna De Freitas och Chris Hudson var ett bra team? Var det 
smart av Donna att hålla kontakten med Joyce även om det stundtals var 
oprofessionellt? Varför eller varför inte? Vad har ni för tankar kring relationen 
mellan kriminalarna och sjuttioåringarna? 

• Joyce säger: ”Det gör inget att jag blir förbisedd och alltid har blivit det. 
Och just det kanske faktiskt är något som kan komma till nytta i den här 
utredningen.” Håller ni med? Vad vinner hon på att inte rikta uppmärksamheten 
på sig själv utan hålla sig undan? 

• Samhället avfärdar ofta äldre människors kompetens; man utgår från att 
både kropp och sinne är i mycket sämre skick hos dem. Ett centralt budskap i 
Torsdagsmordklubben är att aldrig underskatta den delen av befolkningen. Vilka 
är de som mest missbedömer de boende på Coopers Chase? Vilka blir följderna 
av att underskatta de fyra vännerna? 

• Ett av de återkommande teman är gråzonen mellan lagen och varje karaktärs 
moraliska regler. Tycker ni att Pennys man, John, gjorde rätt? Och vad tycker ni 
om Penny? 

• Hade ni någon föreställning om vem som begått mordet under läsningen? Vem 
misstänkte ni, och varför? Hade ni rätt? 

• Joyce bakar alltid medan de andra alltid äter. Den här frågan är enkel: Vilken 
kaka är bäst? 

• Vem skulle du vilja hjälpte dig om du var tvungen att lösa ett mord? Det kan vara 
en vän, familj, någon känd person … 


