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Ett spädbarn lämnas i skogen. Den lille pojken blöder. Insekter
kryllar på honom.

Han överlever. Många år senare kommer frågorna till den nu vuxne
Jonas. Vad var det som hände? Varför? Och vad är det för märklig
begåvning han har? Han måste få veta varför hans föräldrar övergav

honom på ett så brutalt sätt och vad hans ursprung egentligen
betyder.

Tillsammans med sin bäste kompis Björne börjar han söka svaren på
frågorna som är allt annat än enkla. När de träffar den framgångsrika
och totalt kompromisslösa Nelly Josefsson märker de att hon och

Jonas har mer gemensamt än de först anar. Även Jonas nya
arbetsgivare verkar veta mer om honom än han själv.

Det visar sig att Jonas historia är en del av något större. Något djupt
obehagligt.

Fjärilspojken är en svindlande spänningsroman om vägen mot
kunskapens himmelrike eller helvete. Den kopplar ihop mysteriet
med migrerande fjärilar med människans drift att söka efter sitt

ursprung. Hur kan en fjärils avkomma hitta tillbaka till en plats den



aldrig varit på, det vill säga den plats där dess föräldrar föddes?
Fjärilspojken är inte bara ett halsbrytande äventyr utan också en ond
saga om vänskap, vetenskap, makt och vanmakt. Det är mörkt,

mystiskt och maxat.

Om författaren
Peter Stjernström har arbetat som skribent i femton år och är även
delägare i författaragenturen Grand Agency. Fjärilspojken är hans
fjärde roman och den första spänningsromanen. Den senaste innan
dess är Världens bästa bok, en komedi om skrivande, hybris och

bokbranschen. Den är såld för utgivning på sju språk utöver svenska,
till exempel engelska, franska och tyska.

Världens bästa bok är en smart historia, ett explosivt hastigt
bombnedslag med allt du någonsin kan älska i en bok. Edinburgh
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