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En riktig läsupplevelse för sötsugna! 
Kan en konditor från Boston, med lila hår och en tatuering av en visp på rumpan, finna lyckan i 
lantliga Vermont? 

     

          

Röster om Vägen till Sugar Maple Inn: 

”Med insikt, värme och humor beskriver Louise Miller livet i ett kök som bara en erfaren bagare kan. 
En magnifik debut.” – J. Ryan Stradal, författare till ”Mat och kärlek i Minnesota” 

”Louise Miller vet att en bra berättelse är som en prisbelönt äppelpaj: varm, bräddfull av personlighet 
och inte för söt. Hennes beskrivningar får en att vilja packa en väska och åka på en långweekend till 
New England.” – Erica Bauermeister, författare 
 

Se boktrailern till VÄGEN TILL SUGAR MAPLE INN här: 
https://www.youtube.com/watch?v=FkI-o6GCOZE 



 

Om boken: 
När konditorn Olivia Rawling råkar sätta fyr på en efterrätt – och hela restaurangen där hon 
arbetar – flyr hon till den mest trösterika plats hon kan komma på: den lilla staden Guthrie i 
Vermont, där hennes bästa vän Hannah bor. Olivia blir erbjuden ett jobb av Margaret, den 
bistra ägaren till pensionatet Sugar Maple Inn. Pank och hemlös som hon är tackar hon ja, och 
flyttar in i pensionatets sirapsstuga tillsammans med sin överentusiastiska hund. Det dröjer inte 
länge innan hennes desserter frestar byns alla invånare, men kommer storstadstjejen Olivia att 
kunna anpassa sig till livet på landet?  

När Olivia träffar bybon Martin McCracken och ljuva känslor uppstår, ser hon en möjlig 
framtid i Vermont. Tills det förflutna gör sig påmint och ställer allt på ända.  

Vägen till Sugar Maple Inn är en hjärtevärmande roman om kärlek och vänskap, om äppelpaj 
och banjomusik, och om att hitta hem till slut.  

 
Om författaren: 
Författaren Louise Miller bor i Boston och jobbar som konditor. I september 2016 debuterar 
hon med debutromanen Vägen till Sugar Maple Inn – en varm feelgoodberättelse som doftar av 
äppelpaj och utspelar sig i Vermonts vackra bergslandskap. 
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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. 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. 

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 


