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Julromanen som värmer ditt hjärta i vinter  
 

”Snöfall, mirakel och frusna hjärtan” av Claire Sandy är en varm och rolig historia  
om försoning, relationer och kärlek. Christmas novels har länge varit ett fenomen  
i England och i USA och nu släpper Printz Publishing sin första!  
 
 
- Så här års längtar man efter julen, men inte efter stress och jäkt. Perfekt då att slå sig ner 

med en bok som förstärker julkänslorna och får en att både skratta och gråta en skvätt. Vi 
startar nu en ny tradition på Printz Publishing: varje vinter kommer vi att ge ut en mysig, 
stämningsfull julroman, säger Pia Printz, förläggare på Printz Publishing.  
 

 
Om boken: 
Det har gått sexton år sedan Asta lämnade Irland med ett krossat hjärta och ett barn i 
magen. Tillsammans med dottern Kitty trivs Asta bra i London men när hennes chef,  
den snygga tidningsmogulen Conan, vill att hon undersöker en gråtande madonnastaty  
i sin gamla hemby tvingas hon plötsligt möta sitt förflutna… 
 
Om författaren: 
Claire Sandy är född i London och uppvuxen på Irland. Förutom romaner skriver hon även 
manus till musikaler tillsammans med sin man som är kompositör. Hon älskar hundar, 
bakning, böcker och självklart: julen!  
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För mer information vänligen kontakta: Helena Walfridsson presskontakt för  
Printz Publishing, tel. 073-663 76 12, helena@editk.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. 

 

 


