
Ny komedi från feelgood-succén Claire Sandy – 50 000 sålda ex i
Sverige!
Vintern 2016 gav Printz Publishing ut Claire Sandys julroman Snöfall, mirakel och frusna hjärtan. Boken blev en omedelbar
succé och sålde över 50 000 exemplar i Sverige. Nu följer vi upp med ännu en hjärtevärmande komedi från Claire Sandy: Socker,
salt och nya chanser. Denna humoristiska feelgoodbakelse handlar om hur jäsning och degknådande kan förändra en
människas liv till det bättre. Ett måste för alla som gillar "Hela Sverige bakar"!

Claire Sandy är en pseudonym för Bernie Strachan – en produktiv författare som är uppväxt i Irland. Hela Bernies liv går ut på att
skriva – hon har skrivit musikaler tillsammans med sin man, jinglar för reklamfilmer, humor till TV och så romaner, förstås. Hennes
historier är fullproppade med skratt och galna karaktärer – och inte sällan handlar de om splittrade familjer som på något sätt
närmar sig varandra igen. 

 

Socker, salt och nya chanser är en klassisk Sandy-roman som garanterat lättar upp humöret i höstmörkret!

"Ett skratt på varje sida!" – Lucy Diamond, författare till Strandcaféet

OM BOKEN: 
Marie Dunwoody är rätt nöjd med livet. Hon älskar sitt jobb, sin man och sina tre underbara barn. Men hennes cupcakes är smärre
katastrofer. Och på barnens skolbasar kan hon inte låta bli att irritera sig över de andra mammornas perfekta konstverk till
bakelser. Och framför allt stör hon sig på Lucy Gray, den perfekta kvinnan på andra sidan gatan. Marie bestämmer sig en gång för
alla att det här ska bli bakningens år, och till sin hjälp ska hon ta Englands sockerdrottning nummer ett: Mary Berry. 

Samtidigt kämpar Maries man, Robert, med problem på jobbet. Han har insett att han inte är lika eftertraktad längre, kanske till
och med förlegad, men han är inte beredd att ge upp! Precis som sin fru bestämmer sig Robert för att baka sig tillbaka till toppen,
med med Paul Hollywoods hjälp i stället för Marys.



med med Paul Hollywoods hjälp i stället för Marys.

Stjärnbagarnas recept visar sig dock innehålla visdom som kan hjälpa familjen Dunwoody med mycket mer än bara sockerkakor
...

 

ETIKETT:

På boken SOCKER, SALT OCH NYA CHANSER har vi satt etiketten Pick me up! Böckerna som mest kan liknas vid en
berg- och dalbana, känslorna flyger opålitligt omkring! Lyckopillren som får det att pirra till i maggropen och ingenting känns
längre omöjligt!
 

INFO:
Titel: Socker, salt och nya chanser
Författare: Claire Sandy
Översättning: Ann Margret Forsström
Förlag: Printz Publishing
Utgivning: 22 oktober 2018
Format: Inbunden
Omslag: Sofia Scheutz
ISBN: 9789177711131
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


