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En grensesprengende biografi om Dietrich Bonhoeffer, en av det 20. århundrets største helter, en mann som
reiste seg mot Hitler.
Som en klar og dypt rørende fortelling, er Bonhoeffer en historie om moralsk heltemot i møte med en grotesk
ondskap. Mens Adolf Hitler og nazistene forførte en nasjon, herjet et helt kontinent og forsøkte å utrydde
Europas jøder, var en ung prest ved navn Dietrich Bonhoeffer en av de første som reiste seg og talte Hitler
imot.
Som dobbeltagent deltok han i komplott for å ta livet av Fûhrer, og han ble hengt i Flossenbûrg
konsentrasjonsleir 39 år gammel. Etter sin død har Bonhoeffer vokst frem som en av de 20. århundrets mest
fascinerende og sammensatte personer.
Bonhoeffer stiller leseren ansikt til ansikt med en mann som er fast bestemt på å gjøre Guds vilje radikalt,
modig og med glede - helt inn i døden. Det er en historie om et liv som rammes inn av en lidenskap for
sannhet og en forpliktelse til rettferdighet på vegne av dem som rammes av nådeløs ondskap.
Lunde Forlag AS er et mellomstort norsk forlag som særlig produserer kristen litteratur, men har også en del

allmenne produkter.
Lunde utgir bøker i mange. Lunde Forlag AS er et mellomstort norsk forlag som særlig produserer kristen
litteratur, men har også en del allmenne produkter. Lunde utgir bøker i mange. Vannkopper er en svært vanlig
tilstand og forløpet er mildt til moderat hos barn med normalt immunforsvar.
De fleste barn får sykdommen i løpet av. Søk etter sitater og ordtak i en av Norges største sitat og
ordtaksdatabase Det er mange forhold som rent menneskelig sett skulle tilsi at David du Plessis var et uegnet
redskap til den gjerning som han skulle utføre. Arrangerer sommerfestivaler og lokale forumsamlinger.

