
Australisk spänningsroman om grannar du inte kan lita på ...
Hur väl känner vi egentligen våra grannar? Hur kan du faktiskt veta vem lite längre ner på gatan? I de mest idylliska samhällen
gömmer sig de mörkaste hemligheter ... Familjen i huset bredvid är en spännande bladvändare från den australiska författaren
Sally Hepworth, och ett måste för alla som gillar Liane Moriartys böcker och tv-serien Big Little Lies. 

Sally Hepworth bor i Melbourne i Australien och har författat fem böcker. Hennes debut, The Secrets of Midwives, blev landets bäst säljande
debutroman året den släpptes. Hennes historier kretsar alltid kring hemligheter i till synes välmående idyller, som skapar krypande spänning
som inte går att lägga ifrån sig.

OM BOKEN:

Den lilla gatan Pleasant Court lever upp till sitt namn. Alla känner sina grannar, och barnen leker med varandra ute. Men Isabelle
Heatherington passar inte in i bilden av familjeparadiset. Som den enda ensamstående och barnlösa kvinnan fångar hon snart
uppmärksamheten hos tre mammor, som bestämmer sig för att lära känna nykomlingen. 

Men Ange, Fran och Essie har också sina egna hemligheter att bevaka. Som anledningen till att Ange måste kontrollera varenda aspekt av sitt
liv. Eller varför Fran inte låter sin snälla, stillsamma make gå nära deras bebis. Eller varför Essie för tre år sedan tog med sin dotter till
lekparken och återvände hem utan henne. 

När deras besatthet av den nya grannen växer börjar hemligheterna sippra ut, och de kommer snart att upptäcka att när man granskar något
alltför noga, ser man saker man kanske inte ville se ...

ETIKETT:



På boken FAMILJEN I HUSET BREDVID har vi satt etiketten Thrilling! Så trött på äldre kriminalkommisarier med alkoholproblem, men ändå
sugen på en rejäl dos spänning? Det här är böckerna för dig!
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