
Ester¤Solen i Sais
Hent bøger PDF

Poul Hoffmann

Ester¤Solen i Sais Poul Hoffmann Hent PDF Forlaget skriver: Solen i Saïs drager læseren ind i et af historiens
og Bibelens store dramaer, hvor en lille jødisk pige fik magt til at ændre verdenshistoriens gang.

Bogen er et brev til Nehemias fra dronning Ester, som vil have ham til at vende tilbage til Jerusalem for at
fuldføre genopbygningen af bymuren og templet. Hun ser i en moden alder tilbage på de dramatiske

begivenheder, der er gået forud.

Vi bliver indviet i, hvilken rolle Guds og Esters folk, jøderne, spiller i de historiske begivenheder og i Guds
store frelsesplan for verden. Samtidig løftes sløret for Kheopspyramidens mysterier, kong Nebukadnesars

besynderlige skæbne, og hvem der måske myrdede kong Xerxes.

Solen i Saïs afslutter Poul Hoffmanns fascinerende romanserie om den jødiske dronning Ester. Tidligere
udgivet i serien erMånen i Persepolis og Stjernerne i Ekbatana.
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