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Röster om Karin Jansons böcker:
”I Sweet home Dalarna frontalkrockar landsbygd och storstad på ett så roligt, 
varmt och förutsägbart sätt att man blir alldeles glad. Det underliggande bud-
skapet är att alltid tro på sig själv, och att aldrig ge upp sina drömmar, oavsett. 
Med andra ord: det här är feelgood på riktigt hög nivå.” – BTJ 

”Byvalla är en underbar och härlig feelgood som tog slut alldeles för fort!” 
– Villivonkansbooks

Karin Janson är journalist och författare, och delar sin tid mellan en lägenhet 
i Stockholm och familjegården i Dalarna. Hennes debut Byvalla blev en äls-
kad ljudboksserie på Storytel. Serien med alla dess delar har lyssnats på över 
200 000 gånger och den första delen blev även en pocket. 

För Janson ligger landsbygden och dess karaktärer alltid nära hjärtat, och hon 
skildrar småbygden med lika mycket humor som respekt. Med Sweet Home 
Dalarna har Janson alla möjligheter att bli en given feelgoodfavorit i Sverige. 

Om boken:
Varm romantisk komedi som rör sig mellan Dalarnas mylla och storsta-
dens puls.
Hovslagarlärlingen Madde Johansson trivs med sitt trygga liv i den lilla byn 
i Dalarna där hon vuxit upp. Livet lunkar på med jobb, chipskvällar i soffan 
och regelbundna ligg med exet Jonte, och på fredagskvällarna drar bästisen 
Klara med henne till hotellet för att dricka öl. Och det räcker väl så, eller 
hur?

När stockholmaren Niklas en varm sommardag blåser in i Maddes liv 
förändras allt. Hans ljusblåa ögon och smittande busighet får Madde att för 
första gången förälska sig. När sommaren går mot sitt slut väcks en stor frå-
ga: ska Madde våga följa med Niklas tillbaka till storstaden och lämna sitt 
älskade Dalarna? Hur vet man var man hör hemma? Och finns det något att 
lära sig av idolen Janis Joplins budskap Try just a little bit harder?

Sweet Home Dalarna är en humoristisk feelgoodroman med hög igenkän-
ning. Karin Janson presenterar här en ovanligt uppfriskande huvudhjältinna 
som är lika älskvärd som egen. Det här är sommarläsning som både roar 
och berör.

Titel: Sweet Home Dalarna
Författare: Karin Jansson
Omslag: Anders Timrén
Distribution: Speed Group 
Kontakt: anna.levahn@printzpublishing.
se

KARIN  JANSON

Av författaren till succéserien Byvalla

R O M A N

Sweet HOMe
DALARNA

Printz Publishing är förlaget som ger ut intelligent underhållning. Berättelser som är lättillgängliga, men också välskrivna och 
smarta – och gärna roliga. www.printzpublishing.se

romcom med fötterna 
i dalamyllan

Cosy Countryside

De här böckerna är de varma feelgood- 
berättelser där miljön spelar en av 
huvudrollerna. Och var är vi någonstans 
då? På landet givetvis!
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