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Hella Joof puster nyt liv i de gamle fortællinger fra Bibelen, når hun fortolker og digter og trækker paralleller
til i dag. Undervejs kommer hun dejlig vidt omkring emner som armhulehår, omskæring,
overspringshandlinger, gamle mænd med unge kvinder, stening, ekstremsport, ligestilling, sex, hvordan
badminton opstod osv.? "Båven om Gud" er Hella Joofs charmerende fortælling om, hvordan det hele
begyndte. Gud, som er en sød gammel mand med hentehår, savner kærlighed i en grad, der fører til Big Bang
og skabelsen. Han skaber verden, som vi ikke længere kender den, og han skaber Adam og Eva og dermed
hele menneskeheden. Da Adam og Eva spiser af æblet og efterfølgende som selvpålagt straf beslutter at
forlade Paradiset, er han nødt til at sætte dem fri. Og så begynder balladen, for så er det ikke længere Gud, der
laver reglerne. Med fortvivlelse iagttager Gud, hvordan menneskene forvalter den frie vilje og gang på gang
gør sig selv og hinanden ondt. Det er, som om de har glemt, at kærlighed er det vigtigste af alt, og ondskab
blot et råb om - kærlighed.?
Det kan ofta vara mycket 'bra' kort, men utan. Køb 'Aktion Aktion Aktion' bog nu.
Det kan ofta vara mycket 'bra' kort, men utan. Gamla Efterlysningen I nästan alla vykortssamlingar finns
kort där man inte vet var motivet är taget.
I 'Båven om Gud' vender Hella Joof Biblen på vrangen og puster nyt liv i kristendommen på sin helt egen
unikke, alternative og kærlige facon. Hella Joof, skuespiller, forfatter og multikunstner, er netop nu aktuel
med den anmelderroste bog 'Båven om Gud'. Køb 'Aktion Aktion Aktion' bog nu. Første gang du logger ind
Første gang du logger ind på hjemmesiden, skal du indtaste dit postnummer som adgangskode. PRINSEN AF
EGYPTEN er historien om Moses og hans bror Ramses, der blev Farao af Egypten, og om et folk, der
ændrede dem begge for alti. Du vil derefter blive bedt om at lave din egen. 'Båven om Gud.

Hella Joof, skuespiller, forfatter og multikunstner, er netop nu aktuel med den anmelderroste bog 'Båven om
Gud'.
Første gang du logger ind Første gang du logger ind på hjemmesiden, skal du indtaste dit postnummer som
adgangskode. er Hella Joofs fortolkning af. En meget underholdende. Gamla Efterlysningen I nästan alla
vykortssamlingar finns kort där man inte vet var motivet är taget. dk ønsker vi at åbne op til forlagshusets
maskinrum og dele vores oplevelser, arrangementer, synspunkter og fortælle om husets mange fantastiske.
Det kan ofta vara mycket 'bra' kort, men utan.
Med forlagsliv. Køb 'Aktion Aktion Aktion' bog nu. Hella Joof, skuespiller, forfatter og multikunstner, er
netop nu aktuel med den anmelderroste bog 'Båven om Gud'. Du vil derefter blive bedt om at lave din egen.
'Båven om Gud.

