
Profetens bog
Hent bøger PDF

Kahlil Gibran

Profetens bog Kahlil Gibran Hent PDF Forlaget skriver:

Profetens bog er en samlet udgave af klassikerne Profeten og Profetens have. 

I Profeten er Profeten Almustafa på vej væk fra den lands by, hvor han har opholdt sig tolv år. Før han stiger
om bord på det skib, der skal føre ham hjem til hans fødeø, taler han til folket om livet mellem fødsel og død;

kærlighed, ægteskab, børn, glæde og sorg, forbrydelse og straf, religion og død. 

I Profetens have vender den oplyste Profet Almustafa hjem til sin fødeø efter sit lange fravær. Han samler ni
disciple, og i korte kapitler belærer han sine disciple og lokalbefolkningen om livets sande mening og om det

at være menneske. 

Digteren Kahlil Gibran blev født i Libanon, han tilbragte adskillige år i Paris som følge af en
landsforvisning og boede den sidste halvdel af sit liv i USA, hvor han døde i 1931, 48 år gammel. Kahlil
Gibrans bøger har vundet stor udbredelse,og er oversat til mere end 40 sprog. Profeten har på verdensplan

solgt over 100 millioner eksemplarer. 

»Han skriver en slags kombineret prosalyrik, filosofi og personlig bekendelse, dunkel i tanken,men klar i
sproget, fuld af eksotisk skønhed og visdom.«

- C. Stub Jørgensen
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