
Ny nervkittlande thriller från succéförfattaren Lisa Jewell!
Lisa Jewell är en av Storbritanniens bäst säljande spänningsförfattare, och har trollbundit läsare ända sedan debuten Ralph's
Party i slutet av 90-talet. De senare åren har Lisa gått över från att skriva relationsromaner till att skriva rafflande thrillers, och hon
gör det med bravur. Med Jag fann dig och Och sen var hon borta har hon vunnit en ny, stor läsarskara i Sverige, och hennes
böcker har sammanlagt sålt över 150 000 ex här. Nu är hon tillbaka med hyllade Varje steg du tar – en obehaglig historia om
besatthet från många olika berättarperspektiv. Utmärkt påskspänning!

"En utmärkt psykologisk thriller!" – Marian Keyes

OM BOKEN:
Du återvänder hem efter fyra års arbete utomlands med en ny make som sällskap. Ni letar efter ett ställe att bo på, men tills vidare
får din storebrors extrarum duga. Och så möter du plötsligt en av dina nya grannar. 

Han är rektor på den lokala högstadieskolan och dubbelt så gammal som du. Och han är oerhört snygg. Snart börjar du spionera
på honom, och det som först var en harmlös förälskelse blir till ren besatthet. 

Men det du inte vet är att någon håller ögonen på dig också. 

Familjehemligheter, passion och ett oförklarligt mord blandas samman till oemotståndlig spänningsläsning i Lisa Jewells senaste
thriller.

ETIKETT:



På boken VARJE STEG DU TAR har vi satt etiketten Thrilling! Så trött på äldre kriminalkommisarier med alkoholproblem,
men ändå sugen på en rejäl dos spänning? Det här är böckerna för dig!
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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


