»Estradnica in mož umrla v skupinskem samomoru.
Najstniška otroka pogrešana; dojenčica najdena živa.«

Družina nad nami
Na jutro 25. rojstnega dne Libby prejme ovojnico, v kateri ji
odvetniška pisarna, ki upravlja njen skrbniški sklad, suho in
stvarno sporoča neznansko presenečenje. Takšno, ki Libbyjino
predvidljivo življenje nenadoma obrne na glavo. Po pokojnih
starših, ki se jih ne spominja, saj je bila kot dojenčica posvojena,
je podedovala hišo. Pa ne katerokoli hišo, temveč palačo, vredno
nepredstavljivo veliko denarja. Edina dedinja je, ker se za
prevzem dediščine ni javil nihče drug. Nihče drug?!? Bi se nekdo
torej lahko javil? Ali to pomeni, da ni sama na svetu, ampak ima
morda nekje brata ali sestro? Ko odvetnik odpečati vhodna vrata
veličastne hiše, zaprte 25 let, da si bo Libby hišo ogledala,
odpečati veliko skrivnost. Tu jo je našla policija potem, ko je
nekdo sporočil, da iz hiše že nekaj časa ni nikogar, sliši pa se
dojenčkov jok. V hiši so policijo pričakala že razpadajoča trupla,
med katerimi pa ni bilo najstniških otrok, ki naj bi v njej živeli…
Pretresena Libby poišče raziskovalnega novinarja, ki je o čudnem
primeru »preživele dojenčice« pred petindvajsetimi leti napisal
članek, vendar je moral tedaj raziskovanje opustiti. Najame ga, da
bi skupaj odkrila, kako in zakaj so umrli njeni roditelji in kaj se je
zgodilo z drugimi otroki iz hiše. Kdo so bili preostali odrasli v
hiši? Inteligentna, neznansko napeta psihološka grozljivka Lise
Jewell razpleta niti najtemačnejših skrivnosti. Prikazujejo se
podobe iskanja življenjskega smisla, velikih ljubezni, strastnega
poželenja, umazanih prevar, grabežljivosti, pogoltnosti, laži,
izkoriščanja, ustrahovanja, slepil in utvar, med katerimi bohotno
uspeva sedem naglavnih grehov: napuh, pohlep, pohota, jeza,
požrešnost, zavist in lenoba. V takšnem okolju so ujeti otroci,
ki… Toda nazadnje zmaga ljubezen! Konec je presenetljiv, topel
in ganljiv. Priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek
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