
Årets julroman: hundar, Devon och mängder av humor!
Printz Publishing har sedan 2016 gett ut ”julromaner”. Fenomenet har länge varit stort i England, 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. En oväntad jul av Natalie Cox har allt man behöver för
eskapistisk mysläsning: hundar, Devon och massor av kärlek och humor! Perfekt underhållning för kalla
vinterkvällar. Amerikanska Natalie Cox är själv ett stort fan av romantiska komedier och skrev boken när hon
längtade efter något nytt att läsa. När hon inte skriver driver hon en mysig liten bokhandel i Islington
i London, där hon även bor. Denna vecka släpps En oväntad jul på svenska. 

”En fartfylld, väldigt rolig och lagom galen romantisk komedi.” – Kajsa Banck, BTJ

OM BOKEN:
Charlie älskar inte julen. Särskilt inte den här julen. Charlies pojkvän har lämnat henne för sin personliga tränare, hennes mamma
har åkt på en långresa med sin senaste man och som lök på laxen har hennes Londonlägenhet blivit förstörd i en gasexplosion.

Singel, med lätt hjärnskakning och tillfälligt hemlös, inser Charlie att hon bara har ett ställe att åka till: sin kusins Jez hundpensionat
i Devon. Charlie är inte precis en hundperson, men hur illa kan det vara?

Planerna på en stillsam jul i en charmig liten by kommer snabbt på skam, när Jez bestämmer sig för en spontan julresa och lämnar
Charlie ensam med hundpensionatet. Den gravida beaglen Peggy och den ängslige grand danoisen Malcolm verkar ha bestämt
sig för att hålla Charlie på tå. Och var är Cal, den outhärdligt nedlåtande men stilige veterinären, när man behöver honom?

Nedräkningen till julafton pågår, och Charlies liv har aldrig känts så rörigt men med lite hjälp av sina nya fyrfota vänner, kanske hon
kan lära sig ett och annat om att leva i nuet, omfamna det oväntade och att vara öppen för kärleken.



ETIKETT:

På boken EN OVÄNTAD JUL har vi satt etiketten All I Want For Christmas! Ja, julen är ju ett kapitel för sig. Ofta fylld
med krav och förväntningar och tom plånbok. Då är det bättre att fly in i en påhittad smällkaramell till julhistoria!
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