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Jojo Moyes – drottningen av feelgood är tillbaka 
 
Den 25 september släpps Jojo Moyes nya bok ”Arvet efter dig” på Printz Publishing. 
Bokreleasen sker samtidigt i Sverige, England och USA. ”Arvet efter dig” är uppföljaren  
till den globala supersuccén ”Livet efter dig” som sålts i 365 000 exemplar bara i Sverige.  
Jojo Moyes böcker har totalt sålts i över 9 miljoner exemplar världen över.  
 

I ”Arvet efter dig” möter vi återigen Louisa som nu tampas med skuldkänslor över att hon inte  
kunde förmå Will att fortsätta leva. Samtidigt som livet ställer henne inför en hel rad nya utmaningar.  
 

– Vi är många som längtat efter den här boken och undrat hur det egentligen gick för Lou 
efter Wills död, säger Pia Printz, förläggare och grundare, Printz Publishing. "Arvet efter dig" 
har allt vad man vill att en Jojo Moyes-roman ska innehålla: en sympatisk hjältinna som inte är 
alltför perfekt, en härlig kärlekshistoria och en hel del dramatik. 

Jojo Moyes böcker slår an en speciell sträng hos svenskarna, hennes böcker har alla fått 
topplaceringar i Sverige och föregångaren ”Livet efter dig” kommer även som film i juni 
2016. 
 
För mer information vänligen kontakta: Helena Walfridsson presskontakt för  
Printz Publishing, tel. 073-663 76 12, helena@editk.se 
 
 
 
 
 
 
 



	  
För att nya läsare inte ska avslöja för mycket om intrigen i ”Arvet efter dig”, som innehåller en 
del överraskningar, har Jojo skickat med en hälsning till sina läsare:  
 

”Dear Reader,  
 

You’re holding early copies of a book I never intended to write—the sequel to ME BEFORE YOU. Over 
the past three years I have been asked daily about Lou and what she ended up doing with her life, and 
increasingly I found myself wondering the same thing. The idea for AFTER YOU came to me, as they 
sometimes do, at 5:30 in the morning, and I knew I had to revisit Lou, and her family and Will’s family, 
the Traynors.  
But, dear reader,  I have a big favor to ask of you. I’ve been hearing how excited everyone is about 
reading AFTER YOU, but I beg you to help keep what you are about to read to yourselves. So many 
people have told me how they felt when they read ME BEFORE YOU for the first time and what it 
meant to them. I would love to think that new readers to ME BEFORE YOU will continue to have the 
same experience.  And, most importantly, as you will see, there are certain events in AFTER YOU that I 
hope will give readers several unexpected surprises. I’m counting on you to give them that experience 
just as you have—that is, no spoilers, please! 
It has been such a pleasure revisiting Lou and her family, and the Traynors, and confronting them with 
a whole new set of issues. As ever, they have made me laugh, and cry. I hope readers feel the same 
way at meeting them again.  
Best wishes,  
Jojo Moyes”  
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Jojo Moyes är född 1969 och har arbetat som journalist på bl a The Independent, men är sedan 
2002 författare på heltid. Hon har skrivit tolv romaner, varav fem är utgivna på svenska av Printz 
Publishing.  
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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. 


