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Huset vi voksede op i Lisa Jewell Hent PDF Varmt familiedrama om alt det, der kan gå galt mellem mænd og
koner, brødre og søstre, forældre og børn – og om hvordan man lærer at leve med det.

Familien Bird – far, mor og fire børn – bor i et idyllisk hus på landet fyldt med kærlighed og latter og med en
stor vildtvoksende have at boltre sig i. Men en tragedie ligger og lurer. En tragedie, der rammer en påske efter

den årlige æggejagt, og som er så stor og altødelæggende, at familien langsomt falder fra hinanden.

Årene går. Børnene bliver voksne, får kærester og lever deres egne liv. Og snart er det næsten, som om de
aldrig har været en familie. Næsten. Men ikke helt. For noget er sket, som vil kalde dem hjem til huset, de

voksede op i – og til det, der i virkeligheden skete den påske for mange år siden.
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