Sundsvall, sommar och studenttid.
Och en oberäknelig stalker ...
Röster om Än sjunger hon inga sånger:

”Oväntat spännande debutdeckare … Susanne Fellbrink har en ruggig förmåga att beskriva det krypande obehag som de flesta kvinnor känner igen, när
Cilla går till bilen sena nätter eller sitter i hemma i soffan på kvällen och plötsligt hör ljud i källaren.” – Lotta Olsson, Dagens Nyheter
”… en uppfriskande debut som bjuder på underhållande läsning i flera bemärkelser.”
– Johannas deckarhörna
”Susanne Fellbrink har på sätt och vis skrivit två böcker, en otäck deckarhistoria och en feelgood-story om en kämpande artist, som försöker lyckas utan
att behöva flytta till Stockholm. Men jag tycker hon får ihop delarna bra och
spänningen hålls uppe hela boken igenom.” – Aftonbladet Söndag
Susanne Fellbrink är 53 år och har i mer än tjugo år arbetat som frilansande artist och låtskrivare och har gett ut ett flertal album. Hon driver även
en av landets största popkörer, bestående av tvåhundra kvinnor och en man.
Många erfarenheter, möten och personer i musikbranschen har satt djupa
spår och Susanne har dem alla samlade inom sig. Serien om Cilla Fallander utspelar sig i hemstaden Sundsvall och blandar spännande kriminalgåtor med
musikbranschens våndor.

Om boken:
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Det är sommartider i vackra Sundsvall, och snart ska studenternas rop ljuda.
Artisten Cilla Fallander har fått ett nytt uppdrag efter vinterns dramatik.
Hon ska agera projektledare för nyöppningen av en galleria i stan, och planerna är storslagna. Redan första kvällen går saker och ting fruktansvärt fel
och under invigningen fortsätter problemen att hopa sig. Cilla får till slut en
stark känsla av att det är någon som sätter käppar i hjulen för henne, vilket
får katastrofala följder. Men varför?
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Samtidigt smider en man i en annan del av landet mörka planer. Han har
länge sökt efter kvinnan och barnet som en gång flydde från honom, och nu
har han äntligen fått ett tips. Och spåren leder honom till Sundsvall.
Än klappar hjärtat är den andra delen i cosy crime-serien om sångerskan
Cilla Fallander, som blandar pirrande spänning med dråpliga inblickar i
underhållningsbranschen. Den första delen, Än sjunger hon inga sånger,
släpptes i januari.

Ja, det är läskigt! Det är spännande! Men
blodet flyter inte i orimliga mängder. Det här
är böckerna som du törs läsa i din ensamhet,
uppkrupen i fåtöljen.
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