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BESKRIVNING
Sommaren 1896 lämnade några män, kvinnor och barn Nås i Dalarna och for till Palestina för att invänta
Jesus återkomst medan andra valde att bli kvar på de gårdar de brukat i generationer. Om dem och om den
starka väckelsevåg som delade en socken i Dalarna berättar Selma Lagerlöf i romanen Jerusalem. Med
starka färger och i dramatiska konflikter gestaltar hon här de teman som går djupast i hennes författarskap:
trons makt, kärlekens förunderliga vägar och arbetets ära.1996 gjorde Bille August en storfilm av
Jerusalem. Den liksom boken är en berättelse om passion och kärlek, om förlåtelse och försoning. Selma
Lagerlöf är en av de mest översatta svenska författarna genom tiderna. Boken om Nils Holgersson har
hittills översatts till över 30 språk. 1904 tilldelades hon Svenska Akademins stora guldmedalj, 1907 blev
hon hedersdoktor vid Uppsala Universitet, 1909 fick hon nobelpriset i litteratur och 1914 blev hon som
första kvinna invald i Svenska Akademin.Selma Lagerlöfs verk är tidlösa, intensiva och känslofyllda
läsäventyr fyllda av livsvärme och en tro på en god värld.Vid den omröstning som gjordes 1997 om
århundradets bästa svenska bok kom Jerusalem på 11:e plats.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Hotell Jerusalem | De 10 bästa hotellen i Jerusalem | Hotels.com
- Upplev din drömresa på fem dagar! Namn som Jerusalem, Betlehem och Döda Havet är kända för de
flesta, men få har besökt dessa mytomspunna platser.

TheJerusalemCenter - YouTube
Directed by Bille August. With Maria Bonnevie, Ulf Friberg, Pernilla August, Lena Endre. The beginning
of the 20th century. Gertrud and Ingmar are in love with each ...

News from Jerusalem - The Jerusalem post
Guds heliga stad, Jerusalem. Det är verkligen så, att inte alla människor äro tillräckligt starka för att
tålavid att leva länge i Jerusalem.
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