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BESKRIVNING
3:a på Le Mondes lista över 1900-talets bästa böcker.Någon måste ha baktalat Josef K., ty en morgon blev
han häktad utan att han hade gjort något ont.På sin trettioårsdag vaknar K. till den olustiga nyheten att han
är häktad. Någon information om vilket brottet skulle vara får han inte. I stället tillåts han att som vanligt
gå till sitt jobb på banken, i väntan på ett första förhör. Undan för undan finner K. sitt liv invaderat av
antydanden om skuld och straff. I de förtvivlade försöken att kommunicera med myndigheterna får
Processen sin oundvikliga gång.Som ingen annan, varken före eller efter honom, gestaltar Franz Kafka den
moderna människans sprattlande inför Lagen som ren idé, Lagen som begär. Påbörjad samma år som
första världskrigets utbrott 1914, och postumt utgiven 1925, räknas Processen till 1900-talets allra
största klassiker.I översättning av Ingegärd Martinell.FRANZ KAFKA [1883-1924] var en tyskspråkig
tjeckisk prosaist, allmänt ansedd som en av 1900-talets viktigaste och mest inflytelserika författare. Hans
mest kända verk är de postumt publicerade romanerna Processen [1925], Slottet [1926] och Amerika
[1927], samt novellen Förvandlingen [1915].
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Minhembio.com - Hemma hos Joppe Apa - Processen
Planerar riva nuvarande tv-rum, se "Att verka utan att synas". Det ligger i en tillbyggnad till huset som är
alltför dålig. Istället ska det bli en ny och större ...

Processen
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 ...

Införandet av den nya processen för fornminnesinformation ...
I Processen får vi bland annat möta den förtvivlade mannen som skulle få rätt dos antidepressiv medicin,
kvinnan som äntligen vågade berätta och mannen som ...
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