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Gripande bladvändare om hemlig 
kärlek i 90-talets Irland. 

 

          

Röster om Anna McPartlin’s Någonstans nära lyckan: 

”En oerhört vacker bok. Mänsklig, skitig, varm, äkta och upplyftande.” – Marian Keyes, författare 

”Varm inländsk humor lyfter denna bok till oanade höjder.” – My Weekly 

”En emotionell berg- och dalbana.” – Good Housekeeping 
 

Se boktrailern till NÅGONSTANS NÄRA LYCKAN här: 
https://www.youtube.com/watch?v=u1x3fHUW_G4 



 

Om boken: 
Maisies liv är inte lätt. I sviterna efter ett våldsamt förhållande är hon ensamstående med två 
tonårsbarn och en mamma med alzheimer. Maisies dotter Valerie vill inget hellre än att 
återförenas med sin våldsamma pappa och Maisies son Jeremy är ... annorlunda. Trots att 
alla i familjen avgudar honom känner han sig fortfarande som en utomjording. Och när 
Maisie en januarikväll går ut på sin första dejt på flera år händer det som inte får hända: 
Jeremy försvinner.  
 
Dagarna som följer är de mörkaste i Maisies liv och det visar sig snart att det inte bara är 
Jeremy som har försvunnit, utan även hans bästa vän Rave. Samtidigt som hela staden letar 
efter de försvunna pojkarna blir rykten till nyheter i den lilla irländska byn de bor i, och 
snart tvingas Maisie ifrågasätta hur väl hon egentligen känner sin son.  
 
Någonstans nära lyckan är en gripande bladvändare om en mors sökande efter sitt barn och 
om det hårda klimatet för homosexuella under 90-talets Irland. Det är en bok som får 
läsaren att både skratta och gråta och den underhållande skildringen av ett irländskt 
familjeliv skiner igenom på varje sida.  

Om författaren: 
Anna McPartlin (f. 1972 i Dublin) debuterade 2006 med den bästsäljande romanen Pack up 
the moon. 2015 kom romanen Rabbit Hayes sista dagar ut på Printz Publishing. Anna har 
tidigare studerat marknadsföring och arbetat som ståuppkomiker. Hon har i sitt liv upplevt 
många förluster och tragedier, något som också speglas i hennes skrivande vid sidan av 
livsglädje och humor. Anna bor i Wicklow tillsammans med maken Donal och fyra husdjur. 
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För mer information, bilder eller förfrågningar vänligen kontakta: Anna Levahn,  
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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. 

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 


