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Båven om Gud Hella Joof Hent PDF Hella Joof puster nyt liv i de gamle fortællinger fra Bibelen, når hun
fortolker og digter og trækker paralleller til i dag. Undervejs kommer hun dejlig vidt omkring emner som
armhulehår, omskæring, overspringshandlinger, gamle mænd med unge kvinder, stening, ekstremsport,

ligestilling, sex, hvordan badminton opstod osv.　

"Båven om Gud" er Hella Joofs charmerende fortælling om, hvordan det hele begyndte. Gud, som er en sød
gammel mand med hentehår, savner kærlighed i en grad, der fører til Big Bang og skabelsen. Han skaber
verden, som vi ikke længere kender den, og han skaber Adam og Eva og dermed hele menneskeheden. Da
Adam og Eva spiser af æblet og efterfølgende som selvpålagt straf beslutter at forlade Paradiset, er han nødt

til at sætte dem fri. Og så begynder balladen, for så er det ikke længere Gud, der laver reglerne.

Med fortvivlelse iagttager Gud, hvordan menneskene forvalter den frie vilje og gang på gang gør sig selv og
hinanden ondt. Det er, som om de har glemt, at kærlighed er det vigtigste af alt, og ondskab blot et råb om –

kærlighed.　
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