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Annan Information
Jag kommer att förstöra ingenting genom att säga att brottsligheten i kärnan i boken är helt
förutsägbar. Jag vet att det vann Costaspriset och fick mycket erkännande. Det var inte krig
nu, det var inte kamp, kontakt med fienden. Vissa böcker gör det svårare att göra än andra
böcker gör, och jag uppskattar att du tog ansträngningen. Vad är ännu mer ovanligt är att
Collini inte ger något motiv.

Det verkar att det inte finns någon rättfärdigande som skulle göra hans handlingar förståeligt
för att inte ens förlåtas. Detta leder honom till ett statsarkiv där han spenderar en vecka och
undersöker och upptäcker några uppseendeväckande fakta. Förutom det är en äldre advokat
som Leinen har enorm respekt för, en man som specialiserat sig på svåra försvar (BaaderMeinhof bland dem), har kommit överens om att agera som tillhörande åklagare den här
gången på Joannas vägnar. Det tog upp de Perry Mason TV-filmer som jag såg som tonåring
på en söndagskväll, Raymond Burr upp mot samma stackars åklagaradvokat som alltid
förlorade. Om detta inte var en del av Waterstones Book club hade det gått vilse. De stora
frågorna som du tar upp i dina kommentarer behandlas inte riktigt av berättelsen (och det
finns massor av luckor som det. Detta sammanfattas bäst i en tidig konversation mellan Leinen
och hans motståndare och mentor, advokatprofessorn Professor Richard Mattinger, som
återkallas på flera punkter i hela arbetet. Kolla in Rebeccas recension av The Collini Case, som
har länkar till flera andra recensioner som i sin tur länkar till mer information om boken.
Ibland älskar jag att bli sugd i en laglig thriller som jag undrar vad som händer. Den andra
halvan av boken koncentrerar sig på rättegången och äger rum delvis i rättssalen och delvis i
flashback till Collinis pojke. Jag skulle tro att en del av svaret är hans efternamn men det
skulle i sig inte säkert vara tillräckligt för att göra de bästa säljare listorna. Författaren är en
berömd tysk advokat och han har skrivit ett par samlingar av noveller som är mycket populära
i Tyskland. Boken, väl översatt av Anthea Bell, är störande, just för att det inte finns något
avgörande svar att ges. Var ritar man linjen mellan "normala" krigskampanjer och onormala.
Och varken de eller Leinen kan hitta något tecken på allt motiv.
Vilka är konsekvenserna av enskilda handlingar i ett nationellt samvete. Berlin med den
kliniska beskrivningen av ett mord och det efterföljande. Jag erkänner att efter en läsning och
överväger att läsa dessa 400-sidiga tomes är en kort bok frestande. Philips farfar blir till sist en
andra far till Caspar. Kontakta säljaren - öppnas i ett nytt fönster eller flik och begär post till
din plats. Längs vägen finns andra små vändningar av något intresse: Meyer-företagets
ansträngningar att styra Leinen bort från detta PR-gift, till och med genom att försöka bestraffa
honom, till exempel. Den nya thriller från den roste författaren av The Collini Case, The Girl
Who Was not There, är mörk, genial och oemotståndlig gripande. Ta bort svar
Col.Colman.col2910 3 januari 2015 kl. 15:38 SNAP. Den stilen förmedlar verkligheten av vad
Leinen upptäcker på ett sätt som en mer melodramatisk stil förmodligen inte skulle göra.
Svara Radera svar TracyK 19 juni 2014 kl 18:13 Jag hoppas att du hittar en kopia, Prashant. En
klassiker satt upp för en laglig kamp, kantad med ett personligt och professionellt dilemma i
hjärtat av huvudpersonen. Även med Leinens älskling Författaren blinkar mellan att beskriva
Leinens förförelse och utsikten från fönstret. Hon ber honom att inte ta fallet och han
agoniserar över sitt ansvar som juridisk rådgivare. Så det här är värt att läsa för det intressanta
fallet, men inte om du letar efter en bra bok som håller på dig några dagar. Läs mer.
OBS! Andra restriktioner kan vara ett resultat av vår säkerhetsplattform som upptäcker
potentiell skadlig aktivitet. Vad det naturligtvis innebär är att kriget fortsätter att påverka folk
och länder i många generationer. att vi i USA fortsätter att påverkas av våra föräldrars och
farföräldrars krig. Liksom den centrala hallen i domstolen själva, med de allegoriska figurerna
och de höga murarna som överlever Leiden får honom att känna sig liten i förhållande till
lagen finner man sig överraskande sugit in i rättvisa störningar i det här fallet. Toronto Star
recension nämner att boken blev en. Ihr Warenkorb wurde nun mit diesen Artikeln erganzt.
Samma gäller för det sannolika motivet att skriva Collini-fallet. En framtida inlägg på rätt bok

kan vidare överväga mina tankar.
Även Leinens älskling är bara hälften uppenbar; författaren blinkar mellan att beskriva sin
förförelse och utsikten från fönstret. Fabrizio Collini, en verktygsmakare på 70-talet, låter sig
vara reportern för en italiensk tidning när han kallar den 85-årige Jean-Baptiste Meyer, en tysk
affärsman, i sitt rum på Berlins hotell Adlon. Men hur mycket är han villig att offra för att
avslöja sanningen. Boken görs lite mer intressant med tanke på att författaren är barnbarn av
nazisten som körde t. Collini fallet resonerar tydligt på en personlig, men också på en mer
universell mänsklig nivå. Och som alla de bästa mordens mysterier har den här en vridning.
Upptäckten avslöjas endast för läsaren för tillfället när den avslöjas för domaren och juryn i
rättegången, som gör oss till en fullständig del av berättelsen och ökar vår förväntan på de
uppenbarelser som kommer. Jasså! Hela landet visste vad som hänt på en viss punkt.
Det är bra att diskutera detta som en intellektuell övning, och till och med, analysera läsaren,
men när det kommer till verkligheten av det som gjordes, inte att hålla människor ansvariga
verkar svag. Hur är då Leinen att försvara sin klient när ärendet kommer till domstol. Jag
redigerade en gång en psykologi doktorsavhandling som hade en djupgående effekt på mig.
Boken i fråga är ett åtal för det nuvarande rättssystemet. Reuters. Men eftersom Collini inte
pratar och säger varför han begår. Hennes samvete var antingen aldrig utvecklat eller hon
svepte in och trodde det eller hon var i förnekelse (!) Statens propagandamaskin var mycket
intensiv. Vi kan komma överens, samtidigt som vi är medvetna om konsekvenserna av att gå
utöver lagen för att rätta till fel eller uppenbart misslyckande av lagen och rättssystemet.
Författarens unika perspektiv och erfarenheter som försvarsadvokat gav trovärdighet till den
samlingen, som den gör i den här romanen. Men tysk lag gör det inte lätt för honom att dra ut,
och Collini ger ingen invändning, så han fortsätter med försvaret i det som verkar vara öppet
och stängt fall. Resten kunde ha sammanfattats i ett par stycken. Jag gör inte bokrecensioner,
författarintervjuer eller annan författarreklam. Tack Lauren, mycket intressant
bakgrundsinformation.
Vi upplevde ingenting där som vi inte redan hade kunnat uppleva på utsidan; inte en del av det
gav oss praktisk vägledning. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du
Användarvillkoren och Sekretesspolicy. Jag kan inte säga mer utan att förstöra boken, men
Ferdinand har varit öppen om hur hans familjs förflutna påverkat hans skrivning av den här
boken. Detta är skarp extraprosa, interaktionerna mellan tecknen och allt som händer är allt
inriktat på att bygga tomten, vilket leder till huvudplatsen, beviset som ges i domstolsrummet
under rättegången. Det är en historia som gör att du undrar och överväger medan du läser och
du fortsätter att tänka på det när du är klar. När jag läste det, kände jag att en sådan
uppenbarelse skulle vara otillräcklig. Jag undrar också hur många tyska läsare är tydliga på
dess konsekvenser. Godkänd - en mycket bra bok, och slutet gjorde att jag tänkte mycket,
även om jag är mer bekant med det rättsliga sammanhang än de flesta.

