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Kain José Saramago Hent PDF I Kain lader Saramago Eva gå tilbage til Paradis efter syndefaldet. Af en
ærkeengel får hun lov til at hente noget af den frugt, der ellers ville gå til spilde i Paradis. Men selv om hun
sværger over for Adam, at hun ikke tilbød noget til gengæld, er deres første barn mistænkelig blond og lys i

huden.

Da Kain senere må vandre over jorden alene, overhører han en samtale mellem Abraham og Isak. Det lykkes
Kain at forhindre Abraham i at slå sin egen søn ihjel. Den engel, der af Gud havde fået besked på at forhindre
mordet ankommer forsinket pga vingeproblemer. Englen undskylder, men Kain spørger, hvad der dog ikke

ville være sket, hvis han ikke havde grebet ind. Og det får Kain til yderlige at spørge: Hvad er det for en slags
Gud, der kan finde på at bede en far om at ofre sin søn?    

 

Nobelpristager José Saramago døde i 2010 i en alder af 88 år. Kain blev dermed den sidste roman fra hans
hånd. Kain er skrevet med Saramagos velkendte humor, underfundighed, menneskeklogskab og -varme.
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Af en ærkeengel får hun lov til at hente noget af den frugt, der ellers
ville gå til spilde i Paradis. Men selv om hun sværger over for Adam,
at hun ikke tilbød noget til gengæld, er deres første barn mistænkelig

blond og lys i huden.

Da Kain senere må vandre over jorden alene, overhører han en
samtale mellem Abraham og Isak. Det lykkes Kain at forhindre

Abraham i at slå sin egen søn ihjel. Den engel, der af Gud havde fået
besked på at forhindre mordet ankommer forsinket pga

vingeproblemer. Englen undskylder, men Kain spørger, hvad der dog
ikke ville være sket, hvis han ikke havde grebet ind. Og det får Kain
til yderlige at spørge: Hvad er det for en slags Gud, der kan finde på

at bede en far om at ofre sin søn?    

 

Nobelpristager José Saramago døde i 2010 i en alder af 88 år. Kain
blev dermed den sidste roman fra hans hånd. Kain er skrevet med

Saramagos velkendte humor, underfundighed, menneskeklogskab og
-varme.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Kain&s=dkbooks

