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BESKRIVNING

Livet börjar äntligen att arta sig igen för psykopaten Christopher Silfverbielke. Han har lyckats att ta sig
från tillvaron som gigolo till en äldre amerikansk mångmiljonärska. Men han behöver fortfarande pengar
och genomför därför sin mest ondskefulla idé hittills. Den numera slitne kommissarien Jacob Colt
bestämmer sig för att det enda sättet att stoppa Silfverbielke är att döda honom. Tillsammans med Hector
Venderaz sätter han planen i verket. På en ö i Stilla havet drabbar de samman.DAN BUTHLER och DAG
ÖHRLUND romandebuterade tillsammans år 2007 med mord.net, som sedan dess sålts till tio länder.
Deras böcker om Christopher Silfverbielke och kommissarie Jacob Colt har gjort stor succé och blivit
mycket uppskattade läsarfavoriter.Psykopaten Christopher Silfverbielke är tillbaka, kanske för sista
gången. Nu går han över gränser som får den mest kallhamrade läsaren att rygga tillbaka. Magasinet
Paragraf, om KejsarenDen åttonde boken i serien om psykopaten och seriemördaren Christopher
Silfverbielke. Har man läst de andra är den ett efterlängtat måste . Har man inte läst de första sju är det
dags nu. Karlstads-Tidningen, om UppståndelsenBara några steg in i romanfiguren Christopher
Silfverbielkes obskyra värld [ ] kommer jag att tänka på Christian Bale som aktiemäklaren Patrick
Bateman i filmen American Psycho [ ] själv upplever jag någon sorts skräckblandad förtjusning [ ] när jag
tar del av den här sjuke individens framfart. Mariestadstidningen, om Motvind Satiren flödar när
författarna låter Silfverbielkes ärkefascistiska människosyn frodas bakom den gudfruktiga fasaden [ ]
underhållningsvärdet behålls hela vägen. Borås Tidning, om Hämnaren
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kejsarn av Portugallien | Riksteatern

Pluspris: 89 kr (99 kr). Inbunden, 2018. Skickas inom 10 vardagar. Köp Kejsaren av Dan Buthler, Dag
Öhrlund på Bokus.com. Boken har 6 st läsarrecensioner.

China Kejsaren :: Lunchbuffé

Så var det till sist dags för verklighetskoll. Ända fram till den här punkten har Centerns udda syn på hur
världen ser ut fått råda, men när budet var att ...

Buthler dan - kejsaren - (cd) - böcker - Ginza.se

2018, Inbunden. Köp boken Kejsaren hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).
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