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Silvers liv har kollapsat. Inte nog med att han är en lönnfet överårig rockstjärna med en exfru som ska gifta sig
med den perfekte mannen, och en tonårsdotter som råkat bli gravid, nu har han dessutom fått en mindre stroke.
Alla i Silvers omgivning förutsätter att han ska genomgå operationen som kan rädda honom, men Silver är inte
säker på om hans liv är värt att rädda. Samtidigt som han förbereder sig på att kanske dö förändrar stroken
Silvers hjärna och ur hans mun kommer allt som han aldrig tänkt säga högt. Jonathan Tropper är född 1970
och bor i New York med sina tre barn. Hans romaner har översatts till ett tjugotal språk, toppar
försäljningslistorna och hyllas av såväl kritiker som läsare. Han skriver även manus för film och tv och är
utbildad lärare i engelska och kreativt skrivande. Tropper lanserades i Sverige av Gilla Förlag och Fördelarna
med en kollaps är hans fjärde roman på svenska. Hans roman Sju jävligt långa dagar kommer som film. Johan
Holmberg är född 1967 i Göteborg och började sin teaterkarriär på 80-talet och är sedan 2003 anställd på
Dramaten.
På film och TV har han setts i bl a Dubbelliv, Luftslottet som sprängdes och Nobels testamente. Han har en
av de ledande rollerna i Maria Bloms film Hallå hallå.
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