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Grannen Dan Buthler, Dag Öhrlund boken PDF Stureplansprofilen Hans Ecker, dömd till över 10 års
fängelse, ska flyttas från Kumla till en annan anstalt när någon rammar fångtransporten och kallblodigt

skjuter fångvaktarna. Eckers glädje över sin nyvunna frihet blir kortvarig, när det visar sig att den som ligger
bakom fritagningen är psykopaten Christopher Silfverbielke kompanjonen som Ecker trodde att han haft ihjäl
för ett drygt år sedan.Det kriminella radarparet Hans Ecker och Christopher Silfverbielke gjorde storverk

tillsammans och flydde utomlands. Hårt arbete, tufft liv, riktigt mycket pengar och kvinnor. Ecker gjorde sitt
livs största misstag när han tog för givet att Silfverbielke dog där nere i Medelhavet.Nu har Silfverbielke
återvänt till Sverige, fritagit Ecker och köpt ett hus i ett stillsamt villaområde. Han är ute efter hämnd, och
även om tillvaron ser städad ut på ytan, pågår ett diaboliskt maktspel innanför hans fyra väggar.Kommissarie

Jacob Colt och hans nya kollega, IT-experten Linda Schecker, tvingas inse att Silfverbielke är tillbaka,
farligare än någonsin.Grannen är den andra delen i serien om psykopaten Christopher Silfverbielke.

 

Stureplansprofilen Hans Ecker, dömd till över 10 års fängelse, ska
flyttas från Kumla till en annan anstalt när någon rammar

fångtransporten och kallblodigt skjuter fångvaktarna. Eckers glädje
över sin nyvunna frihet blir kortvarig, när det visar sig att den som
ligger bakom fritagningen är psykopaten Christopher Silfverbielke
kompanjonen som Ecker trodde att han haft ihjäl för ett drygt år
sedan.Det kriminella radarparet Hans Ecker och Christopher

Silfverbielke gjorde storverk tillsammans och flydde utomlands. Hårt
arbete, tufft liv, riktigt mycket pengar och kvinnor. Ecker gjorde sitt
livs största misstag när han tog för givet att Silfverbielke dog där
nere i Medelhavet.Nu har Silfverbielke återvänt till Sverige, fritagit
Ecker och köpt ett hus i ett stillsamt villaområde. Han är ute efter



hämnd, och även om tillvaron ser städad ut på ytan, pågår ett
diaboliskt maktspel innanför hans fyra väggar.Kommissarie Jacob
Colt och hans nya kollega, IT-experten Linda Schecker, tvingas inse
att Silfverbielke är tillbaka, farligare än någonsin.Grannen är den
andra delen i serien om psykopaten Christopher Silfverbielke.
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