
Årets Halloweenläsning: spöklik deckare om ett mytomspunnet
flickhem!
Vinden viner, det rasslar i löven och knäpper från den brinnande eldstaden ... hösten är en mysrysig
historia, och nu närmar sig dessutom Alla helgon-helgen och Halloween. I år släpper Printz Publishing en
riktigt ruskig läsupplevelse för alla som gillar att (mentalt) färdas bort till hemsökta herrgårdar och mörka
mysterium. De trasiga flickorna av kanadensiska författaren Simone StJames är både en deckare och
en ruskig spökhistoria på samma gång, vars trådar elegant vävs ihop i Vermonts dimmiga landskap. Boken
har blivit framröstad till en av årets bästa thrillers enligt Goodreads läsare och passar utmärkt för läsare
som gillar Lisa Jewells och SK Tremaynes böcker. Denna vecka släpps den på svenska! 

"Smart och underbart ryslig!" – Fiona Barton

Simone St James är en kanadensisk författare som skriver spänningsromaner med gotiska och ibland övernaturliga inslag. Hon
bor utanför Toronto med sin man och en bortskämd katt, och är besatt av sushi, gamla skräckböcker från 70-talet, regniga dagar,
kaffe och podcasten My Favorite Murder.

OM BOKEN:

Hon säger att hon vill vara din vän. Men du får aldrig släppa in henne.

1950: I Vermont finns en herrgård som kallas Idlewild Hall. Här drivs ett hem för oönskade flickor, och fyra av dem är vänner som
delar allt med varandra: både hemligheter och rädslan för Mary Hand, damen som sägs hemsöka det gamla huset. Men en dag
försvinner en av flickorna spårlöst.



2014: Det har gått tjugo år sedan journalisten Fiona Sheridans syster mördades, på Idlewild Halls ägor. Men när ytterligare en
kropp hittas börjar Fiona tvivla på att den påstådde mördaren, som fortfarande sitter fängslad, verkligen är skyldig.

ETIKETT:

På boken DE TRASIGA FLICKORNA 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.
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