
Berörande bladvändare från en av Amerikas favoritförfattare!
Jane Green är som alltid en namn att räkna med när det kommer till känslostarka relationsromaner. Att falla, som släpptes 2017,
har sålt över 20 000 exemplar i Sverige, och nu är hon aktuell med sin senaste roman på svenska: Mannen i mitt liv. 

Innan Jane Green började skriva böcker arbetade hon som journalist i Storbritannien. Hon har skrivit för The Independant, Daily Mail och
Cosmopolitan, samt haft en egen radioshow på BBC London. Idag bor hon i USA och är en av landets mest omtyckta feelgood-författare.

Mannen i mitt liv är en uppslukande roman om gamla och nya relationer och om vad som händer när vi slutar se varandra. Jane Green
behandlar ämnen som himlastormande förälskelse, längtan, svåra beslut och det komplexa människohjärtat.

OM HANDLINGEN:
När Gabby för första gången träffade Elliot visste hon att han var mannen i hennes liv. Efter tjugo års äktenskap tvivlar hon fortfarande inte,
trots att han inte vill ge henne det hon längtar efter mest av allt. Men samtidigt som deras döttrar växer upp börjar Gabby känna hur livet
rinner iväg. Och sedan träffar hon Matt...

Förtrollad av denna unga, snygga man begår Gabby ett misstag som hotar att förstöra allt som betyder något för henne. Full av ånger
försöker hon återskapa det hon har krossat, men finns det svek som inte går att förlåta?
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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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