
Följ med feelgood-drottningen Jojo Moyes till Paris i höst!
Brittiska författaren Jojo Moyes har sålt över en miljon böcker i Sverige och älskas av feelgoodläsare världen över. Nu är hon
tillbaka med boken Ensam i Paris (och andra historier) – en varm samling kortromaner och noveller. I huvudrollerna hittar vi
vardagens starka kvinnor.

OM BOKEN:

Nell är tjugosex år och har aldrig varit i Paris. Hon har aldrig ens varit på en romantisk weekend – någonstans. Att åka utomlands är inte riktigt
hennes grej. Men när Nells pojkvän struntar i att dyka upp vid tåget har hon chansen att bevisa för alla – inklusive sig själv – att hon kan vara
självständig och modig. Väl i Paris hittar Nell en version av sig själv som hon inte visste existerade… Kortromanen Ensam i Paris är en
romantisk och charmig verklighetsflykt när den är som bäst.

I den andra kortromanen Smekmånad i Paris får vi möta Liv och Sophie från den älskade romanen Sophies historia, många år tidigare.

De kortare novellerna bjuder på ett galleri av kvinnor mitt i vardagslivet, där stora och små ämnen blir oförglömliga historier i Moyes skickliga
händer.
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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. 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


