
Ny romanpärla från älskade feelgood-drottningen Lucy Diamond!
Brittiska Lucy Diamond har med sin serie om Strandcaféet samt den fristående romanen En sommar i Brighton blivit en av
Sveriges mest lästa feelgood-författare! Hennes böcker har på två år sålt närmare 150 000 böcker här och hennes historier bjuder
alltid på underbart somrig eskapism som utspelar sig i pittoreska miljöer som Cornwall och Brighton. Nu är det dags för En
sommar i Devon – och här får vi träffa familjen Tarrant, som i vanlig ordning återvänder till sitt sommarställe Shell Cottage. Men
det vackra huset vid havet döljer hemligheter, och det gör även alla medlemmar av familjen ... 

Sue Mongredien (född 1970) är en brittisk författare som skriver under pseudonymen Lucy Diamond. Hon har gett ut över 10
böcker som alla har blivit bästsäljare i feelgood-genren i England. Sue bor i vackra Bath med man och tre barn och i augusti 2019
besöker hon Sverige och Feelgoodfestivalen i Mariefred. Mer info om festivalen går att läsa här!

OM BOKEN:

Välkommen till Devon – där hemligheterna är lika brännande heta som sommarsolen ...

Shell Cottage har alltid varit familjen Tarrants semestertillflykt. Huset vid havet i Devon har förgyllt deras somrar med strandlekar,
grillfester och varma kvällar. Men den här sommaren kommer allt att förändras. 

Olivia har nyligen blivit änka, och efter sin makes död upptäcker hon något som får hennes liv att vändas upp och ner. Dottern
Freya har en lyckad karriär som husläkare, men när hon begår ett misstag på jobbet ställs hennes framtid på spel. Olivias
svärdotter Harriet ser fram emot en semester med maken Robert och tonårsdottern Molly, men det Harriet inte vet är att Robert
bär på en hemlighet. Och det gör även Molly ...



Vår etikett på En sommar i Devon: 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


