
Gripande läsning om historiska kvinnoöden
Chocken var stor i England och på Irland när historien om den katolska kyrkans brutala behandling av unga
kvinnor uppdagades. Nu kommer succéromanen som baseras på dessa verkliga händelser.

En berörande bladvändare som har blivit en bästsäljare i England och som nu äntligen finns på svenska.

1956: När Ivy Jenkins blir gravid skickas hon bort av familjen till St Margaret’s, ett hem för ogifta mödrar. Och när barnet väl föds
adopteras det omedelbart bort mot Ivys vilja. Men Ivy kommer aldrig lämna St Margaret’s.

Nutid: Samantha Harper är journalisten som desperat söker efter ett scoop. När hon snubblar över ett gammalt brev från en flicka
som satt instängd på St Margaret’s fastnar hon direkt. För det som står i brevet är förfärande hemskt. Men om Samantha ska
kunna berätta denna historia måste hon vara snabb. För St Margaret’s, med alla dess hemligheter, ska rivas om bara några
dagar.

Flickan i brevet skildrar den katolska kyrkans Magdalenatvätterier där unga kvinnor under slavliknande tillstånd hölls fångna och
undan samhällets blickar.

Om författaren: Emily Gunnis är en brittisk författare som bor med sin familj i Brighton. Innan hon började skriva romaner
arbetade hon med tv-serier, men hon har velat bli skriva böcker ända sedan hennes mamma fick sitt första bokkontrakt. Ja, för
Emily är faktiskt en av fyra döttrar till den världskända författaren Penny Vincenzi.

Flickan i brevet har sålt över 350 000 ex i England och översatts till fjorton språk. Den har fått över 6 000 5-stjärniga betyg på
läsarsajten Goodreads och har hyllats av både läsare och författare.

”Intensivt berättad och oerhört sorglig emellanåt – den här boken har alla ingredienser för att bli en bästsäljare!” – Lesley
Pearse

”Lika gripande som obehaglig. En riktig triumf.” – Woman & Home

”En hjärtslitande bladvändare.” – Sunday Express
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Printz Publishing startades hösten 2010 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.
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