Bokcirkelguide

Alltid hos dig
1. ”Alltid hos dig” handlar om Inga som plötsligt och oväntat förlorar sin man
och samtidigt sin yrkesidentitet. Hur reagerar hon när hennes liv förändras?
2. Vad är Inga för sorts person? Varför förlorar hon fotfästet så kapitalt?
3. Hur tycker du att hon utvecklas allt eftersom boken fortgår? Gör hon det?
4. Hur skulle du beskriva Peter? Vad kännetecknar relationen mellan Inga och
Peter?
5. Inga finner ett gammalt brev, vilket slungar henne tillbaka till det förflutna
och ett kärleksdrama. Vi får lära känna Rakel och senare hennes vän Lea.
Hurdan är Rakel som person? Hurdan är Lea?
6. Tillvaron för Rakel och Lea är stundtals mycket slitsam. Vad får dem att klara
sig och överleva? Vad kännetecknar människorna omkring dem? Carl Otto och
Amanda? Deras son Ruben?
7. Hur skulle du karakterisera Rakels och Leas vänskap?
8. Hur påverkas människorna av krigsutbrottet och kriget?
9. Rakels möte med Anton i familjehemmet har lämnat ett outplånligt spår och
hon kan inte sluta tänka på honom. Varför? Vari består hans karisma?
10. Lea utnyttjar alla möjligheter att skaffa fördelar för sig och sina närmaste,
även till viss del sin kropp. Kan du förstå henne?
11. Ett stort sjöslag, Skagerackslaget år 1916, spelar en viktig roll i boken. Kände
du till slaget? Vad tänker du på när du läser skildringen av det? Vad känner du
inför de enskilda vittnesmålen?
12. Vilken stämning präglar boken? Hur skulle du känneteckna språket?
13. Finns det någon passage i boken som du blev särskilt berörd av? Varför?
14. Religion spelar en stor roll för flera av människorna i boken. På vilket sätt?
Hur påverkar den kristna tron människornas sätt att handla?
15. Flera av karaktärerna i boken har upplevt saker som barn som kommit att
prägla dem hela livet. Vilka exempel finner du? Hur har barndomens
upplevelser format dem?

