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Himmelhelten Synne Garff Hent PDF Himmelhelten er lige dele bibelfortælling og roman, lige dele

kulturhistorie og krimi, lige dele kærlighedsgyser og opstandelsesthriller, kort sagt lige dele underholdning
og oplysning. Bogens forfatter, Synne Garff, har i 2011 modtaget Bibelselskabets Pris. Hun har i sit arbejde
især fokuseret på at gøre Bibelen nærværende for børn og unge. Læs mere om Synne Garff. Bogen indeholder
15 farveillustrationer af Peter Madsen. Efter en familietragedie rejser 14-årige Sara rundt sammen med Jesus.
Han gør et overvældende indtryk på hende. Samtidig drives Sara af et stærkt ønske om at finde sin far og at
myrde den romerske officer, som slog hendes mor og bror ihjel. På rejsen kommer hun ud for en lang række
dramatiske oplevelser og møder blandt andre joviale og hjælpsomme Judas, søde, rødhårede Miriam og

tænksomme Gabriel, som Sara efterhånden udvikler varme følelser for. Efter at have været vidne til Jesus' liv
skriver hun en beretning. Den gemmer hun til eftertiden under titlen: Saras evangelium.
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