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Med mafiaen under huden Ditte Roslyng Tastesen Hent PDF Den sicilianske mafia trækker igen og igen
overskrifter verden over på grund af sin brutalitet, kriminalitet og mord. Med mafiaen under huden giver

stemmer til de mange, som lever i mafiaens skygge med en hverdag i angst, i tavshed og med at se den anden
vej.

Når talen falder på den sicilianske mafia, hører vi altid om de store begivenheder: attentaterne, mordene og de
mange døde. Men det er sjældent, at vi hører de (over)levendes historie. I bogen her giver Ditte Roslyng
Tastesen ordet til dem, hvis liv hver eneste dag er berørt af mafiaen – men som ofte ikke ser det som noget

særligt. Det er jo bare hverdag. I bogen møder du bl.a.:

- Politimanden, der har set kollegaer og chefer myrdet.
- Sønnen, hvis far blev offer for mafiaen – men beskyldt for at være en af dem.

- Den tidligere mafioso, der nu har forladt mafiaen og lever i skjul.
- Anklageren, der forsøger at få mafiaens folk bag tremmer.

- Husmoren, der egentlig helst vil tie stille, for der er ting, man ikke taler om.
- Journalisten, der har fået trusler på livet pga. sit arbejde.

- Aktivisten, der er aktiv i antimafiabevægelsen.

Ditte Roslyng Tastesen har rejst og boet på Sicilien siden 1999, og hun har fået lov til at interviewe folk, der
normalt ikke vil tale med journalister. Med mafiaen under huden giver derfor et enestående indblik i en

verden, der ellers er lukket land.

Ditte Roslyng Tastesen er uddannet cand.ling.merc. i italiensk og har gennem mange år fulgt udviklingen på
Sicilien.
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er jo bare hverdag. I bogen møder du bl.a.:

- Politimanden, der har set kollegaer og chefer myrdet.
- Sønnen, hvis far blev offer for mafiaen – men beskyldt for at være

en af dem.
- Den tidligere mafioso, der nu har forladt mafiaen og lever i skjul.

- Anklageren, der forsøger at få mafiaens folk bag tremmer.
- Husmoren, der egentlig helst vil tie stille, for der er ting, man ikke

taler om.
- Journalisten, der har fået trusler på livet pga. sit arbejde.

- Aktivisten, der er aktiv i antimafiabevægelsen.
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