
Kritikerhyllad, gastkramande vildmarksthriller – nu på svenska!
Floden om natten är amerikanska författaren Erica Ferencik's första renodlade thriller. Boken har blivit hyllad av recensenter i
USA, och trenden verkar ha följt med till Sverige, då Bibliotekstjänst kallar romanen för "en av de bästa thrillers som publicerats
på senare år". Häng med på en vildmarkssemester du sent kommer att glömma!

Amerikanska författaren Erica Ferencik har en examen från Boston University. Innan hon började skriva romaner arbetade hon bland annat
som stå upp-komiker, redaktör och spökskrivare. Hon har även skrivit manus åt David Letterman och hennes texter har publicerats i The
Boston Globe. Printz Publishing är nu glada att kunna presentera Floden om natten, en mörk thriller med fantastiska miljöer och starka
karaktärer som tar ordet bladvändare till en helt ny nivå. 

"En mörk historia om hemligheter, lika vild och oförutsägbar som floden själv." – Entertainment Weekly
"En pulshöjande roman ... fångar både skönheten och farorna med vildmarken." – Oprah.com

OM BOKEN:
Winifred Allen behöver verkligen en semester. När hennes bästa vänner planerar en adrenalinfylld reda till Maines vilda skogar bestämmer
hon sig för att följa med. Tillsammans med en snygg guide ger sig tjejerna iväg för att pröva på forsränning i den amerikanska vildmarken.
Men den vackra natursemestern förvandlas snart till en mardröm: en fruktansvärd olycka gör att gänget förlorar sin flotte, tillsammans med all
utrustning och all proviant.

Plötsligt är de ensamma, med endast hemligheter och livslånga lögner som sällskap. Och när mörkret faller kryper obehagligheterna fram. Vad
döljer egentligen floden om natten?
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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


