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BESKRIVNING
"Jag ska inte döda dig. Var inte rädd", hör jag honom viska bakom mig.I Micael Dahléns nya bok får du
bland annat möta Charles Manson och den japanske kannibalen Issei Sagawasammanlagt fem av världens
mest kända mördare med skrämmande historier som spänner över ett halvt sekel.Fem monster. Och en
författare som träffat dem alla. Micael Dahlén har utforskat en värld fylld av blod och dödmen också av
pengar, kärlek och kändisskap. Han har korsat tre kontinenter på jakt efter svar. Hur är det möjligt att
människor upphöjts till världskändisar genom att mörda? Varför är vi så fascinerade av mord och
mördarei de mest sedda filmerna, i de mest lästa böckerna, i våra egna tankar?Svaren som han finner är
lika skrämmande som morden i sig. "Monster" är Micael Dahléns första bok på svenska efter succén
Nextopia, men boken liknar inget han gjort tidigare, det är snarare en personlig reportagebok med känsla
av spänningsroman.Micael Dahlén är till vardags professor på Handelshögskolan i Stockholm och rankad
som nummer tio i världen inom sitt forskningsfält.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Monster | SVT.se
Find a job today from over 200,000 jobs available on Monster's UK JobSite. Create a killer CV, use our
local job search and get the job you deserve!

Nya jobb i Sverige | Monster.se
Onko haussa avoimet työpaikat? Monsterin valikoimissa on satoja avoimia työpaikkoja useilta eri
paikkakunnilta ja aloilta. Löydä unelmiesi työpaikka ja laita ...

Skillet - Monster (Official Video) - YouTube
Effektiv rekrytering och arbetsförmedling på Internet. Använd Monster för att skapa ett slagkraftigt CV,
söka lediga jobb och få fart på din karriär.
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