
Vass och rolig debutroman om äktenskapets svårigheter!
Printz Publishing är både glada och stolta över att kunna presentera den debuterande svenska författaren David Hulth Wallgren och hans
roman Grattis älskling – en vass och välskriven dramakomedi som för tankarna till Jonathan Troppers böcker och Judd Apatows filmer. Det är
en relationshistoria med samtidskänsla och mycket humor. 

David Hulth Wallgren är i grunden journalist och arbetar till vardags med PR på byrån StrandbergHaage. Det var när hans fru fick
blodförgiftning och låg på sjukhus i sex månader som han gick ner i arbetstid – och samtidigt fick skrivandet mer tid i Davids liv. Resultatet av
skrivandet blev Grattis älskling – en dramakomedi om om ett äktenskap i kris, som för tankarna till Jonathan Troppers och Nick Hornbys
romaner.

OM BOKEN:
Tove Berners äktenskap håller på att glida henne ur händerna. Kristian blir allt mer undflyende, och de sena kvällarna på kontoret blir bara
längre. Och så var det där med hans nya kollega Rebecka. Rebecka som får honom att kikna av skratt och som han tillbringar orimligt mycket
tid med ...

Under en kall nattpromenad i sitt kvarter stöter Tove på sin unge granne Nicholas, och hans uppvaktande får Tove att tina upp. Samtidigt som
hennes 35-årsfest närmar sig kommer också Toves nyförälskade syster Elin hem från London med sin skäggiga hipsterkille. Men Tove då?
Kommer hon någonsin att få känna sig älskad igen?

Grattis älskling är en vass och mycket rolig skildring av äktenskapets svårigheter, om längtan efter passion och om att tappa bort sig själv.
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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


