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BESKRIVNING

Scout växer upp i amerikanska Södern i en loj småstadsidyll, när ohyggliga och dramatiska händelser
vänder upp och ner på livet och hennes föreställningar. En ung svart man blir anklagad för våldtäkt på en
vit kvinna, och hans chans att få en rättvis rättegång är försvinnande liten. En vit advokat tar sig an
försvaret, men hatet och indignationen i det lilla samhället växer som en lavin. Scout ser den lilla staden
med sina invånare för vad den är och hennes berättelse blir till en anklagelse, som ingen av oss slipper
undan. Harper Lee (1926-2016) växte upp i Monroeville i Alabama. När Dödssynden (To Kill a
Mockingbird) kom ut 1960 i USA var det en händelse som väckte stor uppmärksamhet och boken
tilldelades Pulitzerpriset. 2015 kom Ställ ut en väktare - Harper Lees första roman på över femtio år och
den andra någonsin som ges ut. Den skrevs innan Dödssynden men utspelar sig kronologiskt sett efter
händelserna i debutboken.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vad hände med Harper Lee? | SvD

Aaron Sorkins Broadwayversion av Harper Lees klassiska roman "Dödssynden" är en stor framgång.

De sju dödssynderna - Wikipedia

Lilla nioåriga Scout växer upp i amerikanska Södern i en loj småstadsidyll, när ohyggliga och dramatiska
händelser vänder upp och ner på livet och hennes ...

Dödssynden - Adlibris Bokhandel

Dödssynden has 3,745,903 ratings and 79,795 reviews. Meghan said: If I could give this no stars, I would.
This is possibly one of my least favorite books...



3

DÖDSSYNDEN

https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%96DSSYNDEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%96DSSYNDEN&ln=se
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