Bokcirkelfrågor Midnattsrosen av Lucinda Riley
1) Kärlek löper som en stark tråd genom Midnattsrosen, framför
allt i den vänskap som finns mellan Indira och Anahita. Har du
själv upplevt en stark vänskap?
2) Tror du att relationen mellan Indira och Anahita är jämställd,
givet att de är härskarinna och tjänsteflicka? Och finns det
paralleller till Lord Anthony och Mrs Trevathans relation?
3) Maud ser på båda sina barns val av partner, Donal med
Anahita och Selina med Henri, med uppenbar fördomsfullhet.
Anahita blir också fördomsfullt bemött när hon besöker Royal Academy of Arts i London.
Har världen förändrats under de senaste 100 åren?
4) Tror du på ett sjätte sinne? Har du någonsin känt av en älskad persons smärta eller
bortgång?
5) Håller du med om att bristen på en kärleksfull uppväxt kan påverka hur du utvecklas
som vuxen? Till exempel Rebecca och hur stark hon blir efter att ha haft en alkoholiserad
mor under sina första fem år, och Lord Anthony och de problem han lider av som vuxen
efter att ha blivit uppfostrad av Maud och Daisy. Är det miljö eller arv som påverkar din
personlighet?
6) Ett starkt tema i boken är ayurvedisk medicin och dess påverkan på hälsan. Delar du
Anahitas syn på alternativ medicin?
7) Håller du med om att Lord Anthony borde ha gift sig med Violet, eller skulle han väntat
på Anahita?
8) Tror du att Donald älskade Violet? Eller blev han överväldigad av sorg när hon gick
bort för att han skämdes över sitt förhållande med Anahita?
9) Rebecca blir chockad när hon anländer till England och inser att omgivningen känner
till hennes förmodade förlovning med Jack. Vad tror du sociala medier och närgången
pressbevakning har för inverkan på dagens celebriteter?
10) Anahita hjälper sin bästa vän, Indira, att rymma till Paris med prins Varun för att gifta
sig. Tycker du att hennes lojalitet låg på rätt ställe när hon ljög för Indiras skull eller borde
hon varit lojal gentemot Marahani, som var det närmsta hon någonsin haft en mor?
11) Anahita upplever en stark modersinstinkt som säger henne att hennes son fortfarande
lever. Tror du på modersinstinkt? Tror du kvinnor generellt sett är mer intuitiva än män?
12) Anahita, Donald och Violet bildar ett klassiskt triangeldrama. Tror du att det var de
starka känslor Donald hyste för Anahita som gjorde att han, trots att han var gift och det
stred mot hans principer, ändå valde att ha ett förhållande med Anahita?

