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BESKRIVNING
Kortroman om vår samtids största rädsla. I skuggan av det stora terrorattentatet, 34 minuter av skräck, har
livet nästan börjat återgå till det normala. Trots att Youssuf den här dagen är trött efter sent kvällsarbete i
puben, pluggar han till nästa juridiktenta på biblioteket. När han inser att två poliser styr sina steg mot
honom går hans tankar direkt till sin far. Pappan som han alltid är orolig för och som bara måste finnas
där, vad har hänt honom? Men poliserna levererar det obegripliga faktumet att det gäller Youssuf själv,
hans namn har dykt upp i utredningen av attentatet. I ett samhälle med förhöjd säkerhetsnivå är ingenting
viktigare än kampen mot terrorismen. När det råder undantagstillstånd behövs inte mycket för att polisen
ska ha rätt att agera, snabbt och kraftfullt. Den enskildes rättigheter får stå åt sidan medan rädslan och
fördomarna sprider sig och Sophia Weber (från "Bortom varje rimligt tvivel" och "Bara ett barn")kan bara
stå bredvid och titta på. Efter det stora genombrottet med "Störst av allt" ger sig Malin Persson Giolito i
kast med vår samtids största rädsla. Hon har som alltid en knivskarp blick på rättssamhället och stor
empati för de som hamnar utanför. "Processen" är en drabbande berättelse omhur en enkel misstanke om
brott som får snabb spridning kan skapa en oåterkallelig tragedi.Malin Persson Giolito skänker hela sin
vinst för bokförsäljningen av "Processen" i Sverige till Amnesty International.Omslagsformgivare:
Miroslav Sokcic
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Processen
"Någon måste ha förtalat Josef K., ty utan att ha gjort något ont häktades han en morgon." Så inleds ett av
historiens mest betydelsefulla verk.

Processen - Begagnade Vitvaror
Syftesbeskrivning Syftet med mitt arbete är främst att analysera Franz Kafkas verk, Processen. Och för att
kunna fokusera på denna analysprocess av Processen har ...

Processen - Brogårdsand - brogardsand.se
Den här bilden illustrerar enprocess för avtalsuppföljning. Bifogade filer. Processen för avtalsuppföljning
(233 Kb) Beskrivning av avtalsuppföljning (17 Kb)
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