
"Jag kommer hem till jul" – en romantisk komedi i vinterskrud!
Printz Publishing är glada att kunna presentera årets smällkaramell till julbok, skriven av den brittiska författaren Joanna Bolouri. Jag kommer
hem till jul är den perfekta feelgood-pralinen och verklighetsflykten när julstressen blir för stor!

 

2016 gav vi på Printz ut vår första julroman: Snöfall, mirakel och frusna hjärtan av Claire Sandy. Resultatet blev en succé och vi fortsätter vår
nya tradition i år, denna gång med Joanna Bolouris Jag kommer hem till jul. Det är klart att man vill kura in sig i fåtöljen och drömma sig bort
till julens magi när höstrusket stormar utanför fönstren!

Joanna Bolouri började skriva först när hon var 30 år och lämnade sin tidigare karriär som säljare bakom sig. Hon vann en
komedimanustävling för BBC vilket ledde till att hon började arbeta med såväl stå upp-komiker som skådespelare från hela Storbritannien.
Joanna har även fått artiklar publicerade i tidskrifter som The Huffington Post och The Scottish Sun. Hennes roliga och sexiga debutroman
The List såldes till flera länder och håller även på att bli film. Jag kommer hem till jul är en härlig och rolig historia om ett minst sagt kaosartat
julfirande.

OM BOKEN:

Trettioåttaåriga Emily har ett roligt jobb, härliga vänner och framför allt: en underbar lägenhet i London, som tacksamt nog ligger hundratals
mil bort från hennes galna familj. Emily har också den perfekta pojkvännen, Robert. Deras förhållande har till och med nått den nivån att Emily
har bestämt sig för att ta med Robert till Skottland denna jul, och presentera honom för föräldrarna, som helst av allt bara vill se sin dotter gift.

Men en vecka innan julafton gör Robert slut, och Emily blir alldeles förstörd. Dessutom får hon knappt någon sömn eftersom hennes unga
playboy till granne, Evan, envisas med att spela hög musik och ha ännu högljuddare sex. Men Emily får en idé, och med hjälp av en månads
hyra lyckas hon övertala Evan. Hon är nämligen fast besluten att ta med sig Robert till Skottland. Även om det inte är den riktige Robert ...
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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


