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Ilden på bjerget Franz Berliner Hent PDF En mand sidder på torvet og beretter for en lyttende skare om sine
oplevelser. "Gyser I?" Spørger han. "Vent lidt, for det bliver værre endnu. Tror I kun, det var i gamle dage,

den slags kunne ske? Ak, det sker også i vores tid, og det vil komme til at ske igen!"

Bogen er baseret på 1. og 2. Kongebog, og der fortælles om, hvordan Kong Akab og Dronning Jesabel styrer
Palæstina med hård hånd. Imidlertid spår profeten Elias om, at landet vil opleve en frygtelig tørke, og derfor

samler han en oprørshær for at finde tilbage til Jahves tro.

En del af Bibelselskabets børne- og ungdomsserie 'Fra Bibelens verden'

Franz Berliner (1930-2014) var dansk forfatter. Han blev student fra Horsens Statsskole og uddannede sig
senere til radiotelegrafist. Franz Berliner fik sin debut med novellesamlingen 'Evelyn' (1954). Sommetider har
det været i samarbejde med hustruen Bibi, at Franz Berliner har skrevet sine bøger, og deres tid på Grønland

er ofte omdrejningspunktet. Mange af bøgerne henter stof fra grønlandsk mytologi og handler ofte om
brydningen mellem fortid og nutid. Medmenneskelighed og de nære omgivelser omkring karaktererne er
gennemgående temaer i forfatterskabet, og bag forfatterpennen fornemmer man tydeligt, at der ligger en

forankret tro på, at et velfungerende fællesskab med andre og gode fælles oplevelser kan være en styrke, som
kan få mennesker til at føle sig betydningsfulde og ønskede.

 

En mand sidder på torvet og beretter for en lyttende skare om sine
oplevelser. "Gyser I?" Spørger han. "Vent lidt, for det bliver værre

endnu. Tror I kun, det var i gamle dage, den slags kunne ske? Ak, det
sker også i vores tid, og det vil komme til at ske igen!"

Bogen er baseret på 1. og 2. Kongebog, og der fortælles om, hvordan
Kong Akab og Dronning Jesabel styrer Palæstina med hård hånd.
Imidlertid spår profeten Elias om, at landet vil opleve en frygtelig
tørke, og derfor samler han en oprørshær for at finde tilbage til

Jahves tro.

En del af Bibelselskabets børne- og ungdomsserie 'Fra Bibelens
verden'

Franz Berliner (1930-2014) var dansk forfatter. Han blev student fra
Horsens Statsskole og uddannede sig senere til radiotelegrafist. Franz

Berliner fik sin debut med novellesamlingen 'Evelyn' (1954).
Sommetider har det været i samarbejde med hustruen Bibi, at Franz
Berliner har skrevet sine bøger, og deres tid på Grønland er ofte
omdrejningspunktet. Mange af bøgerne henter stof fra grønlandsk
mytologi og handler ofte om brydningen mellem fortid og nutid.



Medmenneskelighed og de nære omgivelser omkring karaktererne er
gennemgående temaer i forfatterskabet, og bag forfatterpennen
fornemmer man tydeligt, at der ligger en forankret tro på, at et

velfungerende fællesskab med andre og gode fælles oplevelser kan
være en styrke, som kan få mennesker til at føle sig betydningsfulde

og ønskede.
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