
David - Guds udvalgte konge (David nr. 2)
Hent bøger PDF

Ebbe Kløvedal

David - Guds udvalgte konge (David nr. 2) Ebbe Kløvedal Hent PDF Mange søger råd og hjælp hos heksen i
En-Dor, som af befolkningen ses som en stor spåkone, men som samtidig lever et farligt liv under kong Sauls
forbud mod hekseri. Pigen Sela er i huset hos heksen, og da hun møder den unge Pele, som er kriger i kong
Davids hær, spår heksen, at de to unge vil møde hinanden tre gange, før det bliver alvor mellem dem. I den
tid når Sela og Pele at opleve kong Sauls uhyggelige selvmord, Davids snedige erobring af Jerusalem og hans

vilde dans om Pagtens Ark!

Den danske forfatter og debattør Ebbe Kløvedal Reich (1940-2005) var aktiv inden for Vietnambevægelsen i
1960‘erne og var stor fortaler for frigivelsen af hash. Han boede en årrække i kollektivet Maos Lyst. I 1967-
68 var han redaktør for tidsskriftet Politisk Revy. Kløvedal deltog aktivt i den offentlige debat og stillede
blandt andet op til folketingsvalget i 1990. Ebbe Kløvedal modtog i 1978 De Gyldne Laurbær og i 2004

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris.

Ebbe Kløvedal Reichs trilogi om den bibelske kong David egner sig godt til undervisningsbrug for
folkeskolens ældste klasser.
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