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Andras vänner Liane Moriarty boken PDF En grillkväll, sex ansvarsfulla vuxna, tre gulliga ungar och en liten
hund.Vad skulle kunna gå fel? Clementine och Sam har det bra tillsammans. De har två små döttrar, Sam har

just börjat på sitt drömjobb och Clementine som är cellist förbereder sig inför en av sitt livs viktigaste
provspelningar.Clementine och den mer reserverade Erika har varit vänner sedan de var små. De känner
varandra utan och innan men hamnar ofta på kollisionskurs med varandra. Så när Erika nämner att de alla

blivit inbjudna till en grillkväll hos grannarna Vid och Tiffany, som med all säkerhet kan lätta upp
stämningen, tackar Clementine och Sam ja på en gång.Det blir en kväll som får livet att ta en annan riktning.
Och efteråt kan ingen av dem sluta undra: Vad skulle ha hänt om vi inte hade gått dit?I Andras vänner riktar

Liane Moriarty sin skarpa blick mot tre på ytan lyckliga familjer. Hon berättar om kärlek, säktenskap,
föräldraskap och vänskap, visar vad skuldkänslor kan göra med den starkaste av relationer och hur det vi inte

säger påverkar oss mer än vi tror.Nominerad till Årets bok 2017.
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