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Följ tre kvinnor genom kärlek, sorg och vänskap
i andra världskrigsmiljö.
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1. Vilken av de tre kvinnorna tycker du bäst om, och varför?
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2. V
 arför tror du att så många som levde under andra världskriget har svårt att berätta om sina upplevelser och minnen
från den tiden?
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3. H
 ur tror du att det hade blivit om Thomas hade fått brevet
tidigare? Var i kedjan tycker du att det gick fel när det inte
nådde fram?
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4. F
 anns det någon händelse i boken som berörde dig extra
mycket?
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5. V
 ad tycker du om Léonies beslut när hon måste välja mellan de båda männen som betytt mycket för henne?
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6. V
 ilken betydelse fick andra världskriget för kvinnorna när
det gäller förvärvsarbete och roller i samhället?
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En rykande kopp varmt te! Till det
scones med sylt och clotted cream eller
skurna sandwiches med fyllningar till på
engelskt vis, eller en svensk variant med
äppelpaj som doftar av kanel och kardemumma (glöm bara inte vaniljsåsen).

Allt med Glenn Miller, Frank Sinatra
och Ulla Billquist. Missa inte heller
Andrews Sisters inspelning av ”Don’t
sit under the apple tree” som har en
speciell betydelse för Léonie i boken.
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