Bonusfamiljer, vin och låtsaskaniner – höstens galnaste komedi är
här!
Brittiska författaren Caroline Hulse hade siktet inställt på att skriva en thriller – men hennes agent tyckte att
boken var så rolig att det i stället blev en dramatisk familjekomedi. Debuten Vuxna människor har hyllats
av en enig kritikerkår i England och nu kommer den äntligen på svenska. Här får vi följa med Claire och
Matt, som trots att de är skilda bestämmer sig för att fira en "normal familjejul" med dottern Scarlett.
Tillsammans med nya flammor, samt låtsaskaninen Posey, bär färden av mot semesterparken Happy
Forest. Men julen blir allt annat än lugn …

"Vass och underbart rolig."– New York Post
"Böcker som på riktigt är omöjliga att lägga ifrån sig är ovanliga. Men det här är en av dem."– Daily Mail
"En strålande debut."– Sunday Mirror

OM BOKEN:
Claire och Matt är skilda men bestämmer sig för att det bästa för dottern Scarlett är att de firar en ”normal” familjejul tillsammans.
Sagt och gjort, de bokar en långhelg på semesterparken Happy Forest i Yorkshire.
Claire tar med sin nya pojkvän Patrick, en tillsynes lämplig, blivande Iron man. Matt tar med sin nya kärlek Alex – rolig, smart och
väldigt tålmodig. Scarlett, deras dotter, tar med sin låtsaskompis Posey. Han är en kanin.
Tillsammans gnisslar alla fem (eller sex?) tänder över Organiserade Roliga Aktiviteter, dricker lite för mycket efter läggdags, delar
med sig av hemligheter från förr och innan de vet ordet av är deras julhelg en krutdurk som slutar med ett upprört samtal till polisen.
Men vad hände? De hade ju bestämt att de skulle uppföra sig som vuxna människor under den här helgen …

ETIKETT:

På boken VUXNA MÄNNISKOR har vi satt etiketten Pick me up! Böckerna som mest kan liknas vid en berg- och dalbana,
känslorna flyger opålitligt omkring! Lyckopillren som får det att pirra till i maggropen och ingenting känns längre omöjligt!
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