
Internationell feelgood-roman hyllar kärleken till Paris – och till goda ostar

För alla vänner av feelgood är Victoria Brownlee det nya namnet att lägga på minnet. Nu kommer den internationella
stjärnans debutroman Paris. Kärlek. Ost. ut på svenska på Hoi Förlag.

 

Vilket är det bästa sättet att läka ett brustet hjärta? Svar: Att flytta till världens mest romantiska stad förstås! Åtminstone om man
får tro den australiska matskribenten Victoria Brownlee som har skrivit en charmig feelgood-roman om Ella, som strax före sin 30-
årsdag blir dumpad av pojkvännen när hon hade trott att han skulle fria …

Vänta här nu. Det låter ju nästan som hämtat från Victoria Brownlees eget liv. Ja, om man bortser från det dramatiska uppbrottet
alltså.

– Jag är en författare och redaktör som bevakar mat, resor och livstil. Ursprungligen kommer jag från Melbourne i Australien och
är nu baserad i Frankrike, sammanfattar Victoria Brownlee sitt liv och tillägger att hon nyligen flyttade från Kina där hon bevakade
kinesisk mat och dryck för Time Out Shanghai.

Men tillbaka till Ella. Ella bryter upp från sitt liv i Melbourne och flyr till Paris, staden hon förälskade sig i en gång i tiden när hon var
en mycket mer äventyrlig person. Men äventyret låter inte vänta på sig den här gången heller, även om det är av ett helt annat slag.

I kvarterets ostbutik träffar hon Serge som ger henne en utmaning: hon måste pröva en ny ost varje dag. Hon träffar även
matkritikern Gaston som tar med henne på romantiska middagar. Ella inser snart att hon har mycket att lära sig om hon vill vara en
sann parisiennare och smälta in i staden. Och hon måste välja mellan Serge och Gaston. Ett val som är allt annat än enkelt.



Paris. Kärlek. Ost. är en charmig feelgood-roman som tar med läsaren till Paris idylliska smågator. Den är Victoria Brownlees
debutroman och har blivit hyllad av många kritiker, bland annat av den amerikanska tidskriften Publisher’s Weekly som skrev:
”Brownlee kombinerar starkt Paris skönhet och charm med romantikens lockelser, och hon har skapat en roman med sensuell
glädje.”

Boken har översatts till flera språk, och kommer nu alltså på svenska på Hoi Förlag.

– Det här är internationell feelgood när det är som bäst. Vi hoppas få vara med och göra Victoria till en stjärna också i Sverige,
säger Lars Rambe, vd för Hoi Förlag, som särskilt ser fram emot att Victoria kommer till Stockholm och Norrköping i samband
med att boken släpps.

Utgivningen av boken är nästa i raden av en satsning på internationella författare för Hoi Förlag. Den kanadensiska
deckarförfattaren Giles Blunt – känd för sin Cardinal-serie som blivit tv-serie på C More – är ett annat aktuellt namn i det växande
stallet av utländska författare.

Utkommer 21 oktober.

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

Susanne AhleniusMarknadsledning0734-20 40 23susanne@hoi.se

 

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor
för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller
författare.


