
Sista delen i Jojo Moyes succétrilogi är här!
Jojo Moyes är en av Storbritanniens bäst säljande romanförfattare, och hennes underhållande och varma historier om vardagens
kvinnor har sammanlagt getts ut i över 40 länder. Sverige är inget undantag, då hennes genombrottsroman Livet efter dig har sålt i
över 500 000 exemplar här. Nu är den tredje, och avslutande, delen i trilogin om Lou Clark äntligen här!

Innan Jojo Moyes blev författare på heltid arbetade hon som journalist på diverse brittiska tidningar, bland annat The Independent. 2002 gav
hon ut sin första roman, men det skulle dröja tio år innan det ordentliga genombrottet kom. Den gripande kärlekshistorien Livet efter dig blev
en makalös världssuccé, och även framgångsrik Hollywoodfilm. Den tilldelades även Stora Ljudbokspriset 2016, i romankategorin. Uppföljaren
Arvet efter dig blev en lika stor kioskvältare som den första, och i Sverige blev boken tilldelad andrapris i tävlingen Årets Bok.

En andra chans är den tredje, och avslutande, delen i trilogin om den älskvärda hjältinnan Lou Clark. 

"Ett vackert avslut på Jojo Moyes trilogi." – Damernas värld
"Svep om dig filten, häll upp ett glas vin och sjunk ner i läsfåtöljen." – Tara

"En bok till om Lou? Som dessutom utspelar sig i New York? Glädjen stod högt i tak när Jojo Moyes nya manus kom till förlaget. Och än
lyckligare blev vi när vi började läsa. Moyes avslutar sin succétrilogi med en väldigt stark roman. Jag är avundsjuk på alla som har läsningen
framför sig!" – Pia Printz, förläggare

OM BOKEN:
Louisa Clark kommer till New York, redo att börja ett nytt liv och säker på att hon kan omfamna det nya äventyret samtidigt som
hon och Ambulans-Sam håller sitt distansförhållande levande.

Arbetet som assistent hos Agnes, den unga hustrun till en av New Yorks rikaste män, tar Lou in i stadens absoluta toppskikt. På
en välgörenhetsbal möter hon Joshua Ryan, en man som bär med sig en viskning av Lous förflutna. Lou försöker hålla ihop sina
båda världar, och upptäcker att hon tvingas bära på hemligheter - inte bara sina egna - som kan orsaka katastrofala förändringar i
hennes liv. Och när allt ställs på sin spets måste hon fråga sig: Vem är Louisa Clark? Och hur stillar man ett hjärta som bor på två
platser?
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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 


