
Hjärtevärmande sommarläsning av nya feelgood-succén Lucy
Diamond!
Lucy Diamond är en av Englands mest lästa feelgoodförfattare. Hennes böcker är rappa, roliga och innehåller alltid starka kvinnokaraktärer
som på ett eller annat sätt måste börja om i livet. Förra sommaren gav Printz Publishing ut hennes roman Strandcaféet, som sedan dess har
sålt i över 20 000 exemplar och just nu ligger på pockettopplistorna runt om i landet. En sommar i Brighton kommer inte göra feelgood-
älskare besvikna!

Lucy Diamond började sitt vuxna liv som glassförsäljare, men efter studier i engelsk litteratur vid Universitetet i Leeds började hon arbeta på
BBC. Lucy inledde sin författarbana som barnboksförfattare under eget namn, Sue Mongredien, men när hon gick över till att skriva
vuxenböcker bytte hon också författaralias till Lucy Diamond. Sedan debuten Any way you want me har hon utkommit med 12 böcker, och den
senaste: En sommar i Brighton, har blivit en lika stor bestseller i hemlandet England som hennes tidigare. Nu är det dags för den svenska
publiken att återigen få stifta bekantskap med Diamonds varma karaktärer och underbara miljöer. 

"Trovärdig, rolig och hjärtevärmande!" – HEAT

OM BOKEN:

I ett elegant hus nära Brightons strand bor fyra hyresgäster som har mer gemensamt med varandra än vad de vet om …

Rosa har börjat om sitt liv och arbetar numera med det hon älskar mest av allt: mat. Med en stroppig tonåring får henne snart att tvivla på sina
livsval. Georgie har följt med sin pojkvän till Brighton, och är fast besluten att lyckas som journalist. Staden välkomnar till en början Georgia
med öppna armar, men det dröjer inte lång tid innan hon hamnar i trubbel. Charlotte kämpar med att komma över en stor sorg, och vill helst av
allt bara gömma sig i sin lägenhet. Men Margot, den tjusiga damen som bor på husets högsta våning, har andra planer för Charlotte.

Samtidigt som dessa tre kvinnor lär känna varandra påbörjas ett helt nytt kapitel i deras liv …



Vår etikett på En sommar i Brighton: BEACH READ! 
Spelar ingen roll om sommaren regnar bort! Det här är läsningen som känns som en varm vind, en svalkande glass eller ett dopp i böljan den
blå.
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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 


