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Massolit Förlag är ett fristående förlag med en utgivning präglad av 
kvalitet och mångfald. Massolit övertog 2012 den svenska utgivningen 
hos Turbine som hittills gett ut över 200 barnböcker i Sverige. Lethe 

som ger ut internationell kvalitetslitteratur ingår också i Massolit, 
samt Hälsoförlaget som ger ut böcker om hälsa, livsstil och personlig 

utveckling.

en psykopat som väcker förtjusning
Uppgörelsen är den fjärde boken om psykopaten Christopher 
Silfverbielke av Dan Buthler och Dag Öhrlund. I grunden handlar 
böckerna om att näringslivet skapar psykopater genom en anda som 
premierar det empatilösa. Författarna menar att läsarnas förtjusning 
för den obehagliga psykopaten beror på att Silfverbielke saknar de 
spärrar andra människor har. 

– Vi tror att han ofta utför saker som andra kanske har lust att göra, 
säger Buthler.

Känslokall affärsman
På ytan är Christopher Silfverbielke en charmerande och världsvan 
affärsman, men bakom masken är han en känslokall psykopat och 
seriemördare. På själva julafton har han involverat kriminalkommissarie 
Jacob Colts egen familj i sina ondskefulla handlingar, och nu planerar 
mördaren sin hämnd på en enslig gård i mörkaste Småland.

Engagerade i Barncancerfonden
Utöver sitt författarskap har duon också ett starkt samhällsengagemang 
gemensamt. Tillsammans har de värvat 20 författare som till förmån 
för Barncancerfonden kommer att skänka bort böcker under Books 
of Hope, i Kungsträdgården 22 maj. Tidigare har de också själva 
gett bort 17 000 böcker på Stockholms Central till förmån för just 
Barncancerfonden.

Civilekonom respektive journalist till vardags
Buthler är förutom författare även civilekonom. Genom sitt intresse 
för sammanhang och politik passade han som samarbetspartner 
till författaren, journalisten och fotografen Öhrlund. Öhrlund hade 
medverkat i 20 böcker när han 2007 romandebuterade med boken 
mord.net som har sålts till tio länder. Tillsammans är de författarduon 
från Stockholm som väckt stor uppmärksamhet med succéböckerna om 
kommissarie Jacob Colt. 

 
Boken har utgivningsdatum 24 maj. 
Första recensionsdag är 25 maj.

Thrillern Uppgörelsen

Författarna Dan Buthler & Dag Öhrlund


