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BESKRIVNING

Li Xuelian vill skilja sig men det är lättare sagt än gjort. Hon är nämligen redan skild. Hon blev gravid av
misstag fast familjen redan hade ett barn och för att hennes man inte skulle få sparken från fabriken kom
de överens om att skilja sig och låta mannen få vårdnaden om barn nummer ett. När nummer två väl var
fött skulle de gifta om sig igen. I Kina får en familj bara skaffa ett barn, men det finns ingen lag som säger
att två ensamstående personer med varsitt barn inte får gifta sig med varandra.Det var en riktigt smart plan.
Om det inte hade varit för att Li Xuelians man istället gifte om sig med en annan. Nu vill Li Xuelian ha
hämnd och den bästa hämnden är inte att döda honom utan att göra hans liv till ett helvete. Men den
process som hon drar igång kommer att påverka många fler än hon tror.En dråplig satir över den kinesiska
byråkratins irrgångar av en av Kinas mest populära författare.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Processen för avtalsuppföljning - Medarbetarwebben

En av de främsta tolkarna av människans utsatthet i en absurd värld Processen är en av Kafkas främsta
romaner. Berättelsen kretsar kring Josef K som en dag ...

Minhembio.com - Hemma hos Joppe Apa - Processen

Pris: 89 kr. Häftad, 2018. Finns i lager. Köp Processen av Malin Persson Giolito på Bokus.com. Boken
har 1 läsarrecension.

Processen - Balett

Beroende på var i processen du befinner dig kommer du att märka att de texter du skriver ser olika ut.
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PROCESSEN
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