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Psykologisk spænding 

 

Lisa Jewell strøg direkte til tops på bestsellerlisterne med de to spændingsromaner Den fremmede gæst 

og Og så blev hun væk. Nu er hun klar med Huset i Chelsea, der er en fængslende psykologisk 

familiethriller fyldt med uforudsigelige og overraskende hændelser. 

På sin 25-års fødselsdag får Libby Jones det brev, hun som adoptivbarn har ventet på hele sit liv. Endelig 

skal hun få at vide, hvor hun kommer fra. 

 

Brevet giver ikke alene svar på, hvem hendes biologiske forældre var. Det fortæller også, at Libby har arvet 

et gammelt hus i millionklassen i den fashionable London-bydel Chelsea. Men huset gemmer på en mørk 

hemmelighed. 

 

25 år tidligere blev politiet kaldt ud til et hus. Her fandt de en baby, der lå mæt og tilfreds i sin vugge. Og tre 

sortklædte lig, der havde ligget i køkkenet i flere dage. To af dem var Libbys forældre. Mysteriet om huset i 

Chelsea er aldrig blevet opklaret. 

 

Hvor forsvandt husets fire andre børn hen? Og hvem var det, der tog sig af den lille Libby i vuggen, i dagene 

efter forældrenes død? Libby vil kende hele sandheden om sin familie. Den ligger begravet i huset i Chelsea. 

Udenlandske anmeldercitater: 

 

”Umulig at lægge fra sig … Stærke karakterer, skiftende synsvinkler og en foruroligende fortælling, der 

emmer af liv, skaber en medrivende krimi fuld af overraskelser.” - Publishers Weekly 

 

”Hypnotiserende læsning … Endnu en mørk vinder fra Lisa Jewell.” - Booklist 

 

Det siger forfatterkollegerne om bogen:  

 

”En veldrejet og vildt opslugende krimi om bedrag.“ - Ian Rankin 

 

"En fantastisk psykologisk thriller om en foruroligende familiehistorie. Jeg var opslugt fra første side." - Elly 

Griffiths 

 

 "Jeg læste den i ét hug. Den er så mørk og ond men alligevel hænger man på, fordi hendes karakterer, som 

altid, er så usædvanligt fascinerende." - Adele Parks 

 



Lisa Jewell bor i London og arbejdede flere år i modeverdenen, inden hun blev forfatter. Med Den 

fremmede gæst fik hun et gennembrud som krimiforfatter, og bogen røg direkte ind på bestsellerlisterne i 

England ved udgivelsen. Hun har solgt millioner af bøger i England og resten af verden. 
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