
Spänningsmästaren Lisa Jewell är tillbaka med mörk
familjethriller
Lisa Jewell är en av Storbritanniens mest lästa spänningsförfattare. Hon är lika populär hos kritikerna som
hos läsarna, och för två år sedan toppade Och sen var hon borta listorna i både England och USA. Nu är
hon tillbaka med Familjen Lambs hemlighet – en mörk thriller om familjehemligheter, dödliga växter och
lyxhus i fashionabla London. Boken har redan toppat Englandslistan, och efter att den släpptes i Sverige i
mars har den legat etta på ljudbokstjänsten Storytels topplista. Det här är en rafflande bladvändare utan
onödigt våld.

RÖSTER OM BOKEN:

"Lisa Jewell är en oslagbar berättare. Framför allt för sin förmåga att berätta om familjer i ett slags det-slutna-rummet-teknik, så
att familjen framstår som den värsta tänkbara grunden för galenskap." – Lotta Olsson, Dagens Nyheter

"Familjen Lambs hemlighet är det klart bästa från Jewell i spänningsväg. Riktigt bra!" – IHyllan

OM BOKEN:
För tjugofem år sedan kallades polisen till ett hus på Cheyne Walk. Väl där hittade de tre döda kroppar och en jollrande bebis i en
vagga i ett av sovrummet. De andra barnen var försvunna.

I nutid får tjugofemåriga Libby Jones reda på att hon är arvtagerska till ett övergivet hus i fashionabla Chelsea i London. Huset är
värt otaliga miljoner och Libbys liv förändras från en dag till en annan.Men arvet är allt annat än okomplicerat. Det gamla huset bär
på mörka hemligheter och det som en gång skedde där sitter kvar i väggarna. Och samtidigt bevakas Libby från flera olika håll ...



ETIKETT:
På boken FAMILJEN LAMBS HEMLIGHET 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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