
Hyllad brittisk pusseldeckare i Agatha Christies anda!
Printz Publishing har sedan 2016 gett ut "julromaner". Fenomenet har länge varit stort i England, där alla
bokhandlar smyckats med mysiga feelgoodromaner i juletid, men nu har trenden även blivit ett faktum i
Sverige. Printz julböcker har hittills sålt i över 100 000 exemplar sammanlagt och detta år släpper vi tre
stycken. Men en av dem sticker ut: Nyårsfesten av Lucy Foley är ingen feelgoodroman, utan en
atmosfärisk deckare som utspelar sig i Skottlands högländer. Foley har använt sig av Agatha Christies
klassiska upplägg "the locked room-mystery" och boken är lika mycket en klassisk pusseldeckare som en
krypande bladvändar-thriller. Foley fick själv idén till boken när hon semestrade i en ödslig stuga i Skottland
tillsammans med sin man. Boken har hyllats av kritiker och spänningsälskare i England och toppat listorna
under 2019. Nu släpps den på svenska!

"Lucy Foley visar att det traditionella mordmysteriet fortfarande kan funka briljant. Superb läsning!" – The Times 
"Vansinnigt spännande läsning för långa vinternätter." – Publishers Weekly

OM BOKEN:
Alla är inbjudna. Alla är misstänkta.

Det är slutet av december och det nya året ska snart ringas in. I en lyxig jaktstuga i de skotska högländerna samlas nio vänner
som känt varandra sedan universitetstiden. De ska dricka champagne, äta god mat och njuta av varandras sällskap. Det ska bli
det bästa nyåret någonsin.

Men just som ett snöoväder rasar in över Skottland hittas en i sällskapet mördad. Och samtidigt ryktas det att en seriemördare går
lös i vildmarken. Har han slagit till igen? Eller finns den skyldiga inom stugans trygga väggar?



Nyårsfesten av Lucy Foley är en ruggigt atmosfärisk deckare som toppat listorna i England. En modern pusseldeckare för alla
som älskar julböcker men gärna också vill ha ett rejält mysterium att bita i.

ETIKETT:

På boken NYÅRSFESTEN 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


