
Ny, hyllad thriller från succéförfattaren Lisa Jewell!
Ena stunden var hon där. Och sen var hon borta.

Lisa Jewell har skrivit en både gripande och originell thriller, som har toppat listorna i England och hyllats av recensenter. Hennes senaste
roman Jag fann dig har sålt i nästan 30 000 exemplar i Sverige och hennes nya pulshöjare lär inte göra läsarna besvikna.

Lisa Jewell är en av Englands bäst säljande författare. Hon debuterade med läsarsuccén Ralphs party 1999 och blev snabbt en välläst
efterföljare till Marian Keyes och Helen Fielding. Med de senaste böckerna har Jewell dock bytt spår från relationsromaner till psykologisk
spänning – och genrebytet har varit väldigt lyckat. Hennes förra roman Jag fann dig har sålt i nästan 30 000 exemplar i Sverige och hennes
nya: Och sen var hon borta, har toppat listorna i England och även blivit vald till vårens bok i populära Richard and Judy Book Club. 

I sin nya thriller kombinerar Jewell ett obehagligt mysterium med starka personporträtt och kärlek. Och sen var hon borta är en läsupplevelse
som inte lär göra fansen, samt nya läsare, besvikna.

OM BOKEN:

Ena stunden var hon där. Och sen var hon borta.

För tio år sedan slogs Laurels liv i spillror. Hennes femtonåriga dotter Ellie försvann spårlöst och hittades aldrig. Laurel har aldrig givit upp
hoppet på att hitta Ellie, men när hon en dag träffar en karismatisk man blir hon handlöst förälskad. När hon därefter träffar mannens nioåriga
dotter, hoppar Laurels hjärta över ett slag. Den lilla flickan är nämligen oroväckande lik Laurels sedan länge försvunna dotter.

Vad hände egentligen med femtonåriga Ellie Mack? Finns hon fortfarande kvar i livet?
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Christoffer HolstPressansvarigchristoffer@printzpublishing.se
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


