
Brittisk spänningsroman om hemligheter och mystiska gods!
Höstens bladvändare är här! Eve Chase Sanningen om Audrey Wilde innehåller både gamla gods på den brittiska landsbygden, mörka
hemligheter samt en gripande kärlekshistoria. Vad mer kan man önska sig?  

Brittiska författaren Eve Chase har alltid velat skriva om familjer, sådana som råkar illa ut men ändå överlever, och stora, gamla hus där
familjehemligheter och berättelser slår i rot i de förfallna stenväggarna. Sanningen om Audrey Wilde är en sådan historia. Hennes förra roman
Tillbaka till Black Rabbit Hall blev mycket omtyckt, och även i den nya boken löper den brittiska godsstämningen som en röd tråd genom varje
kapitel. Det här är en riktig nagelbitare till relationsroman!

Eve Chase bor med sin man och deras tre barn i Oxfordshire.

 

OM BOKEN:

Fyra systrar. En sommar. En livstid av hemligheter.

När femtonåriga Margot och hennes tre systrar kommer till Applecote Manor i juni 1959 förväntar de sig en stillsam engelsk sommar på landet.
Istället finner de att deras faster och farbror fortfarande inte rest sig efter tragedin fem år tidigare: när dottern Audrey försvann. Medan
systrarna splittras av nya spänningar när två stiliga grannpojkar uppvaktar dem, märker Margot att hon mer och mer dras in i livet Audrey
lämnade efter sig. Och när en het sommardag tar en dödlig vändning måste flickorna enas kring ett otänkbart val, eller slitas isär för alltid.

Över femtio år senare förälskar sig Jessie i Appelcote Manor, och övertalar sin man att det är den perfekta platsen för deras barn att växa upp.
Men huset har en kuslig historia, och omgärdas av märkliga rykten.

Ta ett steg bakåt i tiden och njut av ett spännande mysterium. Sanningen om Audrey Wilde är perfekt för alla som älskar Kate Mortons
böcker.

 

Se boktrailern för Sanningen om Audrey Wilde här!



 

Sagt om Tillbaka till Black Rabbit Hall:

"Chase har skrivit en spännande, romantisk och innehållsrik familjeberättelse om glömda hemligheter och ödets underliga turer." – Yrla
Dentén, Bibliotekstjänst

"Mäktig feelgood" – Tara
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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.
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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


