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BESKRIVNING

Massarbetslösheten lamslår våra länder, var sjunde levande människa svälter och i Europa görs utsatta
invandrare till syndabockar. Under tiden åker 85 personer runt i en buss med halva världens tillgångar. Ska
vi skratta åt allt, eller gråta? Russell Brand är bara en underhållare, en clown i roliga, röda kläder. Men
som komiker undrar han varför vi inte märker när det skämtas på vår bekostnad.Simon Bank,
AftonbladetFakta, humor och en påminnelse om att det är vi själva som har skapat en ojämlik värld och
det vi själva har skapat kan vi också omskapa.Jeanette Wintersson, The GuardianSom originell komiker
med blick för att visualisera den ekonomiska maktens absurda orättvisa är han bitvis
briljant.SydsvenskanDen oefterhärmliga komikern Russell Brand vill att du ansluter dig till revolutionen.
Har du, precis som han, fått nog av hur världen ser ut och fungerar? Frågar du dig själv varför en procent
av världens befolkning äger nästan hälften av dess tillgångar? Upprörs du av att bankernas bonusar nådde
rekordnivåer under ett år med extrem lågkonjunktur? Blir du arg av det faktum att företag som omsätter
miljarder knappt betalar någon skatt? Har du, ärligt talat, förtroende för de folkvalda? Insiktsfullt,
respektlöst och med mycket humor tar Russell Brand upp frågorna som många vill ha svar på. I denna
ögonöppnande och underhållande bok tar sig Russel Brand an ämnen som ekologi, ojämlikhet, upplopp,
finansiell härdsmälta och den totala bristen på tilltro till politiker. Med lika delar humor och passion
uppmanar han sina läsare att skaka av sig apatin och börja ifrågasätta det rådande systemet. Det här är hans
stridsrop. Det här är Russell Brands revolution.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Diplo - Revolution (SEAN&BOBO REMIX) - YouTube

"Revolution" is a disaster that may occur during the Age of Revolutions. Only one country can experience
this disaster at a time; the one that does is designated ...

Definition of revolution in English: - Oxford Dictionaries

Revolution Poetry. 4.5K likes. Revolution Poetry är en plattform, ambulerande scen & rörelse som
existerat sedan slutet av 2009. Det är en konstnärlig...

Revolution | Definition of Revolution by Merriam-Webster

French Revolution: French Revolution, the revolutionary movement that shook France between 1787 and
1799 and marked the end of the ancien regime in that ...
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