
Fantasieggande bästsäljare blir nästa bok i internationell satsning

Ella-Maluca Floyd har hänfört den danska hemmapubliken med sin kittlande mix av spänning, romantik och erotik. Nu
är det Sveriges tur.

Hennes debutroman Kendras blind date är en bästsäljare som också lägger ribban för förlaget Lusthusets
internationella satsning. Bakom författarpseudonymen döljer sig en person som väcker lika mycket nyfikenhet som
innehållet i hennes bok …

 

– Utgivningen av den här boken går helt i linje med vår satsning på internationella stjärnor, och visar också på den bredd vi har i
vår verksamhet, säger Lars Rambe, vd för Hoi Förlag som Lusthuset är en del av.

Ella-Maluca Floyd sällar sig därmed till de internationella namn som har valt Hoi Förlagsgrupp, så som Giles Blunt och Victoria
Brownlee.

Bakom pseudonymen Ella-Maluca Floyd döljer sig Rikke Ella Andrup. Hemma i Danmark är hon lite av en kameleont. Det
började med att hon på kvällen efter jobbet som kyrkvaktmästare gick hem i skymningen och skrev romantiska och erotiska
berättelser. Till slut tog lusten överhanden och hon bestämde sig för att satsa på sig själv och det nystartade förlaget Nelumbo. På
så sätt får hon ägna sig åt att både skriva och ge ut böcker i favoritgenrerna romantik, erotik, feelgood och socialrealism, och hon
gör det med stor framgång.



Ella-Maluca Floyd kombinerar romantik och erotik med stark psykologisk spänning. Kendras blind date är den första delen i en
serie om tre böcker, där Kendra och hennes två väninnor ständigt utmanar varandras gränser. Först ut är det Kendras tur, vars
utmaning leder till en stormig natt i famnen på en älskare. Livet fortsätter efter den oförglömliga stunden tillsammans, men Kendra
kan inte släppa tankarna på mannen hon just varit med. När hon äntligen får chansen att träffa honom igen börjar oförklarliga saker
att hända. Har han ett finger med i spelet, eller är det bara något hon inbillar sig?

För översättningen till svenska står Karin Andrae.

Utkommer 21 augusti.

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på:
info@lusthusetforlag.se


