
Sagt om Lucy Diamonds böcker:

”Jag föll för hennes humoristiska formuleringar, varma berättarstil och uppen-
bara kärlek till  karaktärerna.”   – Icakuriren

”En varm feelgoodroman. Familjetrubbel i skön miljö.” – Hemmets journal

”En mysig feelgood om familj, vänskap och kärlek.” – Aftonbladet Söndag

”En helt ljuvlig bok.” – Amelia

Sue Mongredien (född 1970) är en brittisk författare som skriver under pseu-
donymen Lucy Diamond. Hon har gett ut 17 böcker som alla har blivit bäst-
säljare inom feelgoodgenren i England. 

I Sverige har Printz Publishing gett ut Strandcaféet, En sommar i Brighton, 
Snöfall över Strandcaféet och En sommar i Devon.

Om boken:
Drottningen av Beach Reads är tillbaka med den ultimata semester- 
läsningen. 

Sommaren är här, och Lornas semesterstugor i Cornwall är fullbokade. 
Solstolarna är uppställda vid poolen, himlen är blå och de nya gästerna är 
på väg …

Em har planerat den perfekta semestern med sina tonåringar plus sin nya 
pojkvän, George. Men nu ska hans besvärliga sexåring följa med också. 
Kommer deras romans att överleva bonusfamiljelivet?

Maggie hoppas att en semester vid havet kommer att föra henne och ton-
årsdottern närmare varandra, men när Maggies exman plötsligt dyker upp 
igen förändras allt. Kan hon lita på mannen som krossade hennes hjärta?

Olivia har flytt från småbarnslivet som hotar att kväva henne, men tvingas 
istället möta sitt förflutna. Kanske har det blivit dags för henne att bekänna 
allt – om hon vågar …

En oväntad semester bjuder på nya vänskaper, hemligheter och spirande kärlek.
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Printz Publishing är förlaget som ger ut intelligent underhållning. Berättelser som är lättillgängliga, men också välskrivna och 
smarta – och gärna roliga. www.printzpublishing.se

Trubbel under Cornwalls sol!
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Spelar ingen roll om sommaren regnar bort! 
Det här är läsningen som känns som en 
varm vind, en svalkande glass eller ett dopp i 
böljan den blå.


