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Stenhårt rättegångsdrama

De rikaste rika och de mest utsatta behöver sällan träffas. Utom i Djursholms allmänna gymnasium. Fem
tonåringar, och en lärare som vill väl. Det slutar i katastrof. Nio månader senare ställs artonåriga Maja inför
rätta.

"Jag vet inte hur jag ska orka lyssna.
Men det är farligt att släppa på koncentrationen. För då kommer ljuden. Ljudet när de kom in i klassrummet
och drog bort mig, ljudet när Sebastians skalle föll i golvet, det lät ihåligt. Det dånar i mig, så fort jag inte

passar mig kommer det tillbaka. Jag pressar naglarna in i mina handflator, försöker ta mig därifrån. Men det
hjälper inte. Min hjärna släpar alltid tillbaka mig till det där jävla klassrummet."
Störst av allt är en stenhård rättegångsthriller, ett inkännande porträtt av en ung människa och en svidande
vidräkning med ett samhälle som obönhörligt håller på att glida isär. Ett drama som väcker frågor om skuld
och ansvar, straff och försoning.

Om Störst av allt:
"Låt mig säga det från början: detta är en fruktansvärt bra bok, och det handlar inte i första hand om vad den
handlar om och faktiskt inte ens om vad Malin Persson Giolito vill säga. Det är bara helt osannolikt skickligt
berättat, med raseri i varenda mening och ett skrivet talspråk som är rakknivsvasst, snärtigt och så
välformulerat att få författare kommer i närheten. Det är så här en bra bok ska se ut, så att man egentligen
struntar i allt annat utom att njuta av läsningen." Lotta Olsson, Dagens Nyheter

«Størst av alt» er en spennende, velskrevet roman om umoden kjærlighet og et trekantdrama som munner ut i
en grusom massakre. Den tilsynelatende skakkjørte 18.

