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Nytt, nervkittlande relationsmysterium av Lisa Jewell 
Trovärdiga karaktärer och en spännande historia med en mörk hemlighet i dess kärna!   

            

Röster om Lisa Jewell och Flickorna i parken: 
”Lisa Jewells karaktärer är så verkliga att jag nästan förväntar mig att stöta på dem när jag läst 
klart.” – Jojo Moyes 

”Vackert språk, trovärdiga karaktärer, rafflande intrig och mörka hemligheter gör denna bok till en 
gripande läsupplevelse.” – Daily Mail 

”Lisa Jewell är en favoritförfattare. Hon skriver smart underhållning, som inte sällan har en allvarlig 
underton.” – Enligt O 

Se boktrailern till FLICKORNA I PARKEN här: 
http://www.printzpublishing.se/bok/flickorna-i-parken 

 



 
Om boken: 

Du bor vid en pittoresk park, en oas i Londons storstadsbuller, där dina barn kan springa fritt, 
in och ut i de andra husen. Du har känt dina grannar i åratal, och du litar på dem. Du tror att 
dina barn är säkra. Men är de verkligen det? En varm sommarkväll hittas en trettonårig flicka 
medvetslös i ett mörkt hörn av den gemensamma trädgården. Vad har egentligen hänt med 
henne? Och vem är ansvarig?  

Trovärdiga karaktärer, en spännande historia och en mörk hemlighet i dess kärna: Flickorna i 
parken är Lisa Jewell när hon är som bäst. 

Om författaren: 
Lisa Jewell är en av Storbritanniens bäst säljande författare och har gjort sig känd för sina 
gripande relationsskildringar med trovärdiga karaktärer och bladvändarkänsla. Hon debuterade 
1999 med läsarsuccén Ralphs party och på Printz Publishing har hon släppt 
romanerna Syskonmakaren, Efter festen, Fågelburen, Den tredje hustrun och Flickorna i parken. 
Hon bor i London med man och två barn. Hon medverkar även under Bokmässan 2016.  
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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 


