
Landet, hvor solen går ned
Hent bøger PDF

Tage Voss

Landet, hvor solen går ned Tage Voss Hent PDF Forlaget skriver:

Ingen kan leve uden illusioner. Uden troen på fremtiden er nuet håbløst. Landet, hvor solen går ned er sidste
del af Tage Voss´ tetralogi om illusionernes nødvendighed for mennesket.  

På en kro i Askalon fortæller en gammel assyrer historien om den unge Farao Aknaton, som er fascineret af
videnskab og oplysning. Han forkaster det oldgamle riges forstenede gudeverden til fordel for dyrkelsen af

een gud, solguden Aton. Men den nye tro er dog oppe imod stærke konservative kræfter. En samling
semitiske stammer bliver en vigtig brik i magtspillet, da en mystisk lederskikkelse, som kalder sig Moses,

fører dem ud på en fantastisk vandring imod landet, hvor solen går ned.  

Den store myte i Anden Mosebog om jødernes vandring i ørkenen for at finde Det forjættede Land, som flød
med mælk og honning, er netop en fortælling om illusionens nødvendighed for at søge, for at vandre, ja for at

gøre noget som helst.

 

Forlaget skriver:

Ingen kan leve uden illusioner. Uden troen på fremtiden er nuet
håbløst. Landet, hvor solen går ned er sidste del af Tage Voss´
tetralogi om illusionernes nødvendighed for mennesket.  

På en kro i Askalon fortæller en gammel assyrer historien om den
unge Farao Aknaton, som er fascineret af videnskab og oplysning.
Han forkaster det oldgamle riges forstenede gudeverden til fordel for
dyrkelsen af een gud, solguden Aton. Men den nye tro er dog oppe
imod stærke konservative kræfter. En samling semitiske stammer

bliver en vigtig brik i magtspillet, da en mystisk lederskikkelse, som
kalder sig Moses, fører dem ud på en fantastisk vandring imod

landet, hvor solen går ned.  

Den store myte i Anden Mosebog om jødernes vandring i ørkenen
for at finde Det forjættede Land, som flød med mælk og honning, er
netop en fortælling om illusionens nødvendighed for at søge, for at

vandre, ja for at gøre noget som helst.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Landet, hvor solen går ned&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


