
Andra delen i feelgoodserien om Café Havsbris är här!
Välkommen till Café Havsbris – ett klippcafé vid Englands kust med en minst sagt unik samling karaktärer. I
somras släppte Printz Publishing den första delen i brittiska Debbie Johnsons omtyckta feelgoodserie om
karaktärerna på Café Havsbris: Kärlek på menyn. I dagarna släpps den andra delen, Jul på menyn, och
här får vi stifta bekantskap med Zoe, vars liv tar en helomvändning när hennes bästa väninna dör. Hon
bestämmer sig för att börja om i den lilla byn Budbury, vid Devons vackra kust. Debbie Johnsons serie är
optimal för läsare som gillar Jenny Colgan och Lucy Diamonds böcker och redan nästa sommar släpps
fortsättningen Solsken på menyn.  

"Trots den sorgliga situationen är det här en hoppfull bok, med intressanta karaktärer och miljöer som
läsaren känner sig hemma i ... Det är en lättläst, rolig och överraskande varm skildring av en ny familj." –
Frida Jönsson, BTJ
 

OM BOKEN:
Välkommen tillbaka till Café Havsbris där man alltid kan hitta tröst och nybakat!

När Zoes bästa vän Kate dör i bröstcancer vänds hela hennes värld upp och ner. Från att ha varit Kates snurriga granne som
knappt kan hålla en blomma vid liv, har hon nu plötsligt ansvar för väninnans sextonåriga dotter Martha.

Tillsammans flyttar de till byn Budbury, vid Devons vackra kust. Kanske kan havsbrisen och lugnet hjälpa dem läka efter den stora
tragedin? Och som tur finns Café Havsbris det lilla fiket på klipporna där brustna hjärtan och vilsna själar kan samsas om
bakverken och utsikten. Och flytten ser ut att göra Zoe och Martha gott. Fram till dagen då Marthas mystiska pappa dyker upp i
Budbury och ställer allt på ända igen.



ETIKETT:

På boken JUL PÅ MENYN 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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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
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