
Varm feelgood om hur två kvinnors liv binds samman av en
receptbok!
Finns det en hemlig ingrediens i receptet på lycka? När Laura Griffins liv rämnar tar hon tröst i en av sina viktigaste ägodelar: sin
mormors receptbok. Men bland tips och råd finns en större historia. En historia om en flicka i andra världskrigets Bath – vars liv
förändras för alltid. Familjereceptet är en varm och gripande feelgoodroman om två kvinnor i två olika tidsåldrar, som båda två
kämpar för att ta sig framåt. Författaren Veronica Henry är en av Englands feelgoodfavoriter, och hon har skrivit 20 böcker samt
flera tv-manus. Hennes böcker kretsar alltid kring vanliga kvinnors liv och miljöerna är alltid underbart brittiska och eskapistiska.
2019 släpper Printz Publishing tre fristående pärlor: i sommar kommer Drömhuset och i höst kommer Hjärtats bokhandel. 

OM BOKEN:
Laura Griffins hem håller på att förändras. Båda döttrarna har lämnat boet och tanken på huset på Lark Hill 11, utan allt spring,
skratt och dofterna från AGA-spisen känns helt främmande för Laura. Men kanske kommer hon nu få tid för sig själv för en gångs
skull, och även tid med maken Dom. 

Men när en hemlighet briserar i deras äktenskap rämnar Lauras värld. Förvirrad och nedslagen söker hon tröst i sitt viktigaste arv:
sin mormors receptbox, skriven under andra världskriget. Genom recepten och dess historier börjar Laura bit för bit hitta tillbaka till
sig själv. Och kanske har hon en plan för hur resten av livet ska levas.

ETIKETT:
Vår etikett på Familjereceptet är A nice cup of tea: När man vill bli berörd men inte har någon lust att gråta floder? Vill ha
någonting lite mer hemtrevligt, äkta och för all del, en liten kärlekshistoria också? Varsågod!
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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


