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Ett skräckromantiskt stockholmsäventyr som på kort tid
kommit att älskas av läsare och recensenter

»Som om Klas Östergren skulle ha gett sig på att skriva en
vampyrroman« BTJ, Viktor Andersson

»Det är en rätt så ljuvlig liten brygd av vardagsrealism och
vampyriska väsen som Aquilonius kokat ihop.« Jenny

Aschenbrenner, Svenska Dagbladet

»Oftast är det som att hitta hem. Hem till en fiktiv värld som ser
ut som vår egen, men där ingenting är vad det ser ut att vara. En
hemtam känsla, i alla fall för dem som redan fastnat för gotisk
skräckromantik, och älskar när genren återupplivas.« Borås

tidning

 Milla har på ovanliga vägar kommit över en stor våning på en av



Södermalms bästa adresser. Bakom sig har hon ett kraschat
förhållande och framför sig en karriär som läkare på sjukhusets
hematologimottagning. När vintermörkret sänker sig börjar hon
ifrågasätta meningen med allt. Samma sak drabbar tvillingsystern
Laura som arbetar som servitris på konceptkrogen Hunger & Törst.
Har det någonting med deras 26-årsdag att göra? Med att deras

hemlighetsfulla mamma vägrar att prata om det förflutna? Eller med
den noga plomberade kista som är på väg norrut från Paris? Här
kommer natten är ett skräckromantiskt äventyr från ett Stockholm i

frostnupen kråsblus, en samtidshistoria som trotsar tiden, om
möjlighet och verklighet, om girighet, kärlek, längtan och svek. En

roman för alla vuxna i slukaråldern.

CHARLOTTE AQUILONIUS är född i Stockholm, uppvuxen i
Sigtuna och numera bosatt på Södermalm. Hon har arbetat i

förlagsbranschen i många år och är sedan 2007 förläggare på Albert
Bonniers Förlag. Här kommer natten är hennes debutroman.

»Boken kan få dig att kasta ett extra vakande öga på
stolsgrannen på tuben.« Södermalmsnytt

»För alla stockholmare är det en riktig julafton att läsa om
vampyrernas trassliga relationer på Södermalm.« Science

fiction-bokhandeln
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