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Feelgood-böcker är julens bästa klappar 

 
Hårda klappar fyllda med intelligent underhållning är en klassiker som passar alla 
åldrar. Printz Publishings bästa julklappstips är nya böckerna: ”Arvet efter dig”, av 
feelgood-drottningen Jojo Moyes, debutromanen ”Vägskäl” av Emily Gould, ”Vakna” 
av skådespelerskan Anna Hope, ”Jag tar samma som hon” av Rebecca Harrington och 
Anette Rosvalls ”Afternoon Tea”.  
 
Arvet efter dig 
Arvet efter dig är uppföljaren till succén ”Livet efter dig” som kommer på film 2016. Boken 
innehåller allt en Jojo Moyes-roman ska innehålla: en sympatisk hjältinna som inte är alltför 
perfekt, en härlig kärlekshistoria och en hel del dramatik. 

Afternoon Tea 
Boken för alla fikaälskare som gillar smarriga bakverk och klassiska scones. Anette Rosvalls 
Afternoon Tea tar oss till Bakewell Tart, te och lugnet på landsbygden. Den brittiska 
traditionen Afternoon Tea med scones, krämig clotted cream, marmelader och mjuka kakor 
kompletterar numera den klassiska svenska fikatraditionen.  

Vägskäl 
En bok för alla som gillar tv-serien ”Girls”. Två unga kvinnor flyttar till New York för att erövra 
staden, men det blir inte riktigt som de tänkt sig. Istället för Sex & the City-liv sliter de med 
meningslösa jobb och olyckligt kärleksliv. Men de har i alla fall varandra. Eller? Kan de växa 
upp, utan att växa isär? Emily Goulds debutroman hyllas i USA och har bl.a. utsetts till 
Favorite Book of the Year i Wall Street Journal.  

Vakna 
”Anna Hopes prosa är så fulländad, hennes intrig så skickligt komponerad, och detaljerna så 
realistiskt beskrivna utan att verka framtvingade. Det är en mästerlig historisk roman, vars 
like man sällan ser”, säger The Guardian.  

Jag tar samma som hon- mina äventyr som kändisbantare 
Vad händer med kroppen och knoppen när man lever på märkliga dieter? Journalisten 
Rebecca Harringtons nyfikenhet på kändisar och dieter lockade henne att testa sig igenom 
samma kost som ett antal kända personer stoppar i sig. Med en stor dos humor skriver 
Rebecca om våra skönhetsideal och strävan efter perfektionism.  



	  
 
 

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.  


