
Glamourös Hamptons-thriller i Jackie Collins anda!
Sommarens bladvändare är här! Vad sägs om lite amerikanskt lyxliv à la Hamptons, lite förbjudna känslor och lite mord? Huset i Hamptons är
den brittiska författaren Tasmina Perrys senaste bestseller. Denna bladvändare har det mesta – och avnjuts bäst en eftermiddag i solen med
ett iskallt glas rosé i handen ...

Brittiska författaren Tasmina Perry utbildade sig först till advokat – men under 90-talet längtade hon efter ett jobb som erbjöd lite mer
glamour. Hon lyckades till slut få en fot in i tidningsvärlden, och strax därefter började hon skriva för tidningar som Marie Claire, Glamour och
Heat. Hon vann pris som Årets Journalist och startade även själv ett rese- och modemagasin: Jaunt. Debutromanen hette Daddys girls och
utkom 2006. Boken blev en omedelbar succé, och tidningen The Sun hyllade den som "den perfekta eskapism-läsningen". 

Sedan dess har Perry kommit ut med ytterligare 12 böcker och sålts till närmare tjugo länder. Hennes historier bär spår av Jackie Collins och
är alltid sprängfyllda med lyxiga miljöer, sex och lömska karaktärer ... 

OM BOKEN: 

Ett hus att dö för. Hemligheter att döda för.

Jem Chapman kan knappt tro det när hon och hennes man blir inbjudna att dela ett sommarhus. Och inte vilket hus som helst: en fantastisk
villa i den lyxiga semesterorten Hamptons utanför New York. Men så fort de kommer dit inser Jem att huset ruvar på en sorglig historia.

Förra året drunknade en ung kvinna, Alice, i poolen på baksidan. Resten av gruppen säger att hon hade psykiska problem, och att hon inte
kunde simma. Men ju närmare Jem lär känna sina nya, glamourösa vänner desto mer förstår hon att de alla döljer något. Vad hände
egentligen med Alice förra sommaren? Och hur långt är den skyldiga beredd att gå för att bevara sin hemlighet?

Huset i Hamptons är en glamourös thriller med starka karaktärer och fantastiska miljöer. Ett måste för alla som gillar tv-serier som
The Affair och Riviera.

ETIKETT:



På boken HUSET I HAMPTONS har vi satt etiketten Thrilling! Så trött på äldre kriminalkomissarier med alkoholproblem men vill kanske ändå
ha en rejäl dos spänning? Här är böckerna för dig!
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