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Guds ABC
Den 11. april udkommer en ny poetisk og humoristisk
gendigtning af Bibelens første kapitler.

Guds ABC tager dig på rundtur i alfabetet og fortæller samtidig om
altings skabelse, de første mennesker på jorden og det forbudte
træ, der begynder med K.
Bogen er skrevet af forfatter Marianne Iben Hansen, som er kendt
for sine billedbøger med rim og rap, for eksempel Axel elsker biler.
I Guds ABC opruller hun de store eksistentielle temaer om godt

Alting var stille og tomt, indtil Gud

og ondt, Gud og menneske, liv og død. Alt sammen med energi,

prikked hul gennem stilhedens hinde,

rytme og et glimt i øjet. Marianne Iben Hansen siger om arbejdet
med bogen:

skabte en jord og en himmel og
planter og dyr og en mand og en kvinde.

”Det var vidunderligt at beskrive Guds skaberglæde og den kærlighed,

Det hér er paradis, sagde han til dem,

der bruser over i tusindvis af arter og former og farver. Jeg håber, at

og alt hvad I ser, må I få.

bogen kan være med til at åbne de gamle fine historier og mysteriet i

Eller … der er lige ét enkelt træ,

skaberværket for andre, som den har gjort for mig selv.”

der’ forbudt – det begynder med K.
Fra Guds ABC

Guds ABC

Af Marianne Iben Hansen og
illustrator Peter Bay Alexandersen
Udkommer den
11. april 2019
på Bibelselskabets Forlag
64 sider
20 x 27 cm
ISBN 978-87-7523-915-3
Vejl. udsalgspris kr. 229,95

Illustrator Peter Bay Alexandersen har med stor indlevelse lagt fantasi
og farver til de bibelske fortællinger. I 2016 modtog han Blixen-prisen
som årets illustrator.

Guds ABC er en oplagt dåbs- eller fødselsdagsgave. Der er mange timers
hyggeligt, lærerigt og meningsfuldt samvær forude.
Bogen kan købes hos boghandleren eller i Bibelselskabets netbutik på
www.bibelselskabet.dk
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