
 
 

Pressmeddelande 17 augusti 2016 
 

 
Varmhjärtad debutroman om det lilla 
samhällets människor 
I ett sommarsoligt Klingared möts sju grannar som tappat bort sina liv någonstans  
på vägen och kämpar för att få dem tillbaka. Johan Carles debutbok Små grodorna  
är en feelgood-roman om kärlek och sorg, om vad som händer när man inte passar in.  
 
- I juni 2015 bestämde vi oss för att börja leta efter svenska skönlitterära författare till vårt 

stall. Gissa om lyckan var stor när det andra manuset som dök upp i mejlboxen var både 
välskrivet, sorgligt och roligt - en Printz-feelgood helt enkelt!, säger Pia Printz förläggare 
på Printz Publishing.  
  

- En bra feelgoodroman får läsaren att både skratta och gråta, säger Johan Carle. 
Feelgood för mig är glädje och sorg, hopp och besvikelse, vänskap och ensamhet.  
Det behöver inte vara romantik, men där måste finnas kärlek. Och det finns många 
sorters kärlek. 

  

Om boken: 
Det är midsommar i Klingared, och från scenen på idrottsplatsen ljuder ”Små grodorna”  
ur den skrangliga PA-anläggningen. I folkmyllret får vi möta Dolly. Hon är alkoholist och har  
förlorat sin dotter, sitt jobb och sina drömmar. Där finns också den buttre gubben Lindblom,  
Rebecka med sin handsprit och sin frustration, och poeten Bok, som har en universitets- 
examen men ändå jobbar på sågen. Där finns Anders som helst håller sig i sitt hus vid sjön,  



 
 
prästfrun Eva och Marie på fiket. Marie som verkligen skulle behöva bryta upp – men  
vågar hon? Alla känner de varandra. Och sig själva. Tror de i alla fall. Livet ser ut att gå sin  
gilla gång, men under ytan bubblar känslorna: oförlöst kärlek, bitterhet och gamla konflikter.  
Ett år senare är det midsommarfirande på idrottsplatsen igen. Klingared är sig likt, men för  
Dolly och de andra har livet tagit nya vändningar. 
 
Om författaren: 
Johan Carle är författare, skrivpedagog och bartender. Han var i många år egenföretagare  
i restaurangbranschen men bestämde sig för fyra år sedan för att satsa på skrivandet.  
Han har gått en treårig författarutbildning på Skurups folkhögskola och arbetar med både 
eget och andras skrivande. Johan växte upp i ett litet samhälle och bor nu i Göteborg.  
En sommarkväll i sin stuga utanför Borås fick han idén till ”Små grodorna”. Han ville skriva 
om det lilla samhället. Om platsen och människorna, om sammanhållning och utanförskap. 
Johan är långdistanslöpare och tycker om japansk mat. ”Små grodorna” är hans debutbok. 
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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. Förlaget ger ut översättningar 
av några av Storbritanniens största författare och bland böckerna finns succéromanerna  
”En dag” av David Nicholls och ”Livet efter dig” av Jojo Moyes. 

 

	  


