Hemliga
Klubben
Deckarserie av Susanne MacFie

Pressinformation
Susanne MacFie släpper på kort tid
ytterligare en deckarbok
Denna vecka släpper barnboksförfattaren Susanne MacFie sin nionde
bok. Det är ”Hemliga Klubben – Fallet med den värdefulla kartan”
som nu landar på Sveriges bokhandelsdiskar. Boken är den andra om
Hemliga Klubben, en serie spännande och kluriga pusseldeckare för
barn. Den första boken i serien släpptes i april. Ytterligare två böcker i
serien är planerade att utkomma under 2010.
Böckerna handlar om Moa och Måns som bildar en hemlig deckarklubb för
att lösa mystiska saker som händer. I den kommande boken får deckarduon
snart fullt upp att göra när en värdefull karta plötsligt försvinner från stadens
museum. Samma morgon som stölden av kartan upptäcks är Moa och
Måns på muséet med sin klass. Vilken tur! För är det några som kan hitta en
försvunnen karta så är det Hemliga Klubben. Nu gäller det för Moa och Måns
att lösa fallet utan att avslöja Hemliga Klubben. Till sin hjälp har de klubbens
hemliga språk.
Bifogat finns ett recensionsexemplar av boken.
För mer information, kontakta Memo Förlag, mejl info@memoforlag.se,
tel 0322-672210.
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Snabbfakta om Susanne MacFie
Susanne MacFie är barnboksförfattare och informatör, med mångårig
erfarenhet som informationschef på bl a Västsvenska Industri- och
Handelskammaren, ALMI Företagspartner och Volvo Parts inom AB Volvo.
Tidigare har hon skrivit två böcker om den påhittiga Myrra, som båda sänts
som radioföljetong i Sveriges Radio. Hon har också skrivit serien De Fyra
Elementen, som funnit många läsare och som även satts upp som teaterpjäs
i Finland. Susanne är uppvuxen i Alingsås och bor där med sin man, som
illustrerar Hemliga Klubben-serien, och sina tre barn. Och det är just i
Alingsås som hon låter sin deckarserie om Moa och Måns och deras hemliga
klubb utspela sig.
Utgivna böcker av Susanne MacFie
Myrra – 7 och en kvart
Myrra – 8 och ett halvt
De Sju Topparnas Rike
De Fem Flodernas Stad
De Tre Stjärnornas Skog
De Två Vulkanernas Dal
Legenden om De Fyra Elementen
Följande böcker utkommer i Hemliga Klubben-serien under 2010
Hemliga Klubben – Fallet med de stulna smyckena (17 april 2010)
Hemliga Klubben – Fallet med den värdefulla kartan (19 juni 2010)
Hemliga Klubben – Fallet med det mystiska skenet (september 2010)
Hemliga Klubben – Fallet med den försvunna flaggan (november 2010)

