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Modern törnrosasaga om kärlek på liv och död  
Sommarens starkaste kärleksroman – som vann det franska 
debutantpriset 2015! 
Röster om Jag är här: 
 
"Jag skulle definitivt rekommendera mina vänner att läsa den!”  – Annika Estassy, författare 

”Det här är boken som förlagen slogs om på förra årets Londonmässa.  
En romantisk bladvändare!”  – Pia Printz, förläggare 
 

Se boktrailern till JAG ÄR HÄR här: https://www.youtube.com/watch?v=ggjqcd_2F6s 
 
Om boken: 
Kan kärlek rädda ett liv? Efter en svår fallolycka i Alperna har Elsa hamnat i koma. Hennes 
familj och läkare har efter månader av väntan gett upp hoppet på att återuppliva henne och 
står nu inför beslutet att stänga av maskinerna som håller henne vid liv. Vad de inte vet är att 
Elsa sedan en kort tid tillbaka återfått delar av medvetandet och kan höra allt som sägs runt 
hennes säng.  
På samma sjukhus befinner sig Thibault för att besöka sin bror. Hans liv är i kaos och när han 
letar efter ett tyst rum att andas ut i hamnar han hos Elsa. Något med henne fångar Thibault 
och han börjar besöka henne regelbundet. Ju mer han får veta genom hennes familj och 
vänner, desto starkare blir Thibaults känslor. När han pratar med henne är det dessutom 
som att hon hör varje ord han säger. Men hur ska de någonsin kunna nå varandra på riktigt, 
och vad händer när Elsas familj inte orkar vänta längre?  



Jag är här är en modern törnrosasaga om förälskelsens makt. En gripande och unik 
kärleksroman som spänner över gränsen mellan liv och död.  
 
Om författaren: 
Clélie Avit tilldelades det franska priset Prix Nouveau Talent 2015 (fritt översatt: Nya 
talanger 2015) för sin debutroman Jag är här. Clélie är född 1986 och uppväxt i Auvergne i 
Frankrike och till vardags arbetar hon som lektor i fysik och kemi och är även utbildad 
danslärare.  
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För mer information, bilder eller förfrågningar vänligen kontakta: Anna Levahn,  
marknadschef Printz Publishing, tel 0723-19 89 00, anna@printzpublishing.se 
 
Printz Publishing startades hösten 2010 och är ett förlag som ger ut svensk och utländsk 
skönlitteratur och fackböcker. Förlaget drivs av Pia Printz och Anna Levahn. ”Tanken med 
Printz Publishing är att ge ut böcker som vi saknar i bokhandeln, böcker i en genre som vi 
kallar intelligent underhållning. Feelgoodberättelser som är lättillgängliga, men också 
välskrivna och smarta – och gärna roliga”, säger Pia och Anna.  
 
Mer information om förlaget och våra böcker hittar du på  www.printzpublishing.se  
Följ oss gärna på Facebook under Printz Publishing, eller på Instagram: @printzpublishing 
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