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Den Bedste Bog K\u00e5re Bluitgen Hent PDF Den Bedste Bog er en roman om 600-tallets Arabien, hvor

datidens største religioner ufrivilligt bringes sammen. Det er en fortælling om klassekamp, racisme og religiøs
dårskab, som disse velkendte fænomener udspillede sig i ørkenbyerne Mekka og Medina for længe, længe
siden. Og måske lidt i dag og globalt. Købmænd, digtere, slaver og profeter prøver alle at få en mening ud af
tilværelsen, og deres veje og klinger krydses, og enklere bliver det ikke af, at mangfoldigheden af sekter alle

besidder den bedste bog. Eftersom det ikke er den samme. I begyndelsen hyldes Mekkas digtere og
historiefortællere for deres morsomme satire og krasse kritik, men efterhånden får religiøse fundamentalister
mere og mere magt. Nu bliver det ikke helt så skægt at være digter i Mekka, for stemningen i befolkningen

skifter: Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at drive satire med religion, hvorfor ikke udvise lidt
hensynsfuldhed, og man behøver jo ikke bruge digtekunsten, bare fordi man har ret til det. Der er lagt op til
krig, Sandheden strides med frækheden og tvivlen, og det hele spidser til og peger frem mod et endeligt

opgør: skal Sandheden sejre, eller Løgnen?
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