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PERGUNTAS E TÓPICOS PARA DISCUSSÃO

1.  O romance começa quando Elizabeth se reúne com o seu ex-marido, Douglas, que 
admite ter roubado diamantes no valor de vinte milhões de libras. Onde acha que 
Douglas escondeu os diamantes? Acertou?

2.  O que acha que você e os seus amigos fariam se tropeçassem em vinte milhões de 
euros? Como os dividiriam? Qual seria a primeira coisa que compraria? O que acha que 
os seus amigos comprariam? Que instituições de caridade apoiaria?

3.  Ibrahim é agredido por adolescentes enquanto passeia sozinho pela povoação, um 
acontecimento traumático que o leva ao hospital e faz com que deixe por completo 
de passear com os amigos. À medida que recupera, Ibrahim pensa para si próprio: 
«Dizem que um homem que deseja vingança deve escavar duas sepulturas, e isto é 
certo, sem dúvida.» O que acha que ele quis dizer com isso?

4.  Mais uma vez, Elizabeth parece estar vários passos à frente de todos os outros. Duvidou 
dos instintos dela em algum momento? Se sim, porquê? O que faz dela uma líder tão 
boa para o grupo? Quem preferia ter do seu lado, Elizabeth ou Bogdan?

5. Alguma vez se sentiu só numa nova cidade? Como superou isso?

6.  Suspeitou que as pulseiras da amizade da Joyce iriam desempenhar o papel que 
desempenharam na resolução do mistério dos diamantes desaparecidos? E quanto 
ao medalhão? Quando soube, e porquê?

7. Quem é o seu pior ex?

8.  Como acha que a dinâmica de O Clube do Crime das Quintas-Feiras se alterou quando 
Ibrahim recuou após a agressão de que foi alvo? A relação do Clube com Donna, Chris 
ou Bogdan mudou de alguma forma? Troquem ideias. 
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9.   Os livros da série O Clube do Crime das Quintas-Feiras fazem com que queira visitar 
Inglaterra ou evitá-la a todo o custo?

10.  Adivinhou como o esconderijo para mensagens secretas seria usado no livro?  
Se tivesse de esconder alguma coisa, o que usaria como esconderijo para mensagens 
secretas?

11. Quem achava que era o autor dos assassinatos? Acertou?

12.  Ficaria feliz em ter um cão chamado Alan?  Qual é o nome aceitável para um animal 
de estimação, e qual é inaceitável?
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