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I Kain lader Saramago Eva gå tilbage til Paradis efter syndefaldet.
Af en ærkeengel får hun lov til at hente noget af den frugt, der ellers ville gå til spilde. Men selv om hun
sværger over for Adam, at hun ikke tilbød noget til gengæld, er deres første barn mistænkelig blond og lys i
huden. Da Kain senere må vandre over jorden alene, møder han Abraham og Isak. Det lykkes Kain at
forhindre Abraham i at slå sin egen søn ihjel.
Den engel, der af Gud havde fået besked på at forhindre mordet, ankommer forsinket pga. vingeproblemer.
Englen undskylder, men Kain spørger, hvad der dog ikke ville være sket, hvis han ikke havde grebet ind? Og
yderligere: Hvad er det for en Gud, der kan finde på at bede en far om at ofre sin søn? Pressen skriver: »José
Saramago var autodidakt, en fremragende, ofte lystig fortæller, og hans sidste bog er ingen undtagelse.« *****
– Bettina Heltberg, Politiken ****** – Caspar Andreas Dyrehauge, KultuNaut ***** – Fyens Stiftstidende
»Her er der dejligt meget af det, der kendetegnede den fantastiske fortæller og gudsbenåede ateist: Den
uendelige medlidenhed med den lidende menneskehed. Den allestedsnærværende ironi. Den umådelige uvilje
mod al religiøst præk. Det suveræne sprog.« ****** – Søren Kassebeer, Berlingske Tidende »Den
portugisiske mester José Saramago kombinerer uhørt elegant prosa og sønderlemmende religionskritik i en
fantastisk roman.« ****** – Peter Adolphsen, Jyllands-Posten »Er der nogen retfærdighed til, vil Kain [...]

sikre sin ophavsmand udødelighed. Det er en af de vigtigste bøger skrevet siden Biblen, som den er selve
antitesen til. [...] Saramago skriver med befriende humor, ramsaltet ironi og sproglig virilitet.« – Christian
Møgeltoft, Jyllands-Posten
Podaje historię rodu.
Kaïn (Hebreeuws:
ק
ַ
י
ִ
ן, Kajien) en Abel (Hebreeuws:
ה
ֶ
ב
ֶ
ל, Heḇel) waren volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel de twee oudste zonen van Adam en Eva. Terrain
de Balle de Sainte-Cécile-de-Milton - Billets: Bronzage Granby (tél : 450 375-4383) Early training.
Joignez-vous à KAÏN pour un voyage au MEXIQUE en janvier 2018. We at Kain & Kabler Funeral Home
have been continuously serving our community for over 120 years. Olivet and remain an active part of our
community.
Fishing. Dapatkan pelbagai koleksi kain pasang terbaru dan pakaian rekaan terkini serta tradisional di
Malaysia secara online. Kedai Kain Online. Welcome. Learn About the Trips We Offer. 4 moisdepuis sa
mise en ligne Živá rocková hudba v centru Prahy. Podaje historię rodu. Looking to make a real, lasting
difference to R-K. Mengirim ke seluruh Indonesia. 91 m. Biblijna Księga Rodzaju opowiada o tym, jak Kain
zabił młodszego brata i jak został za to ukarany. This consists of length of fabric about a yard (0. Kaïn
(Hebreeuws:
ק
ַ
י
ִ
ן, Kajien) en Abel (Hebreeuws:
ה
ֶ
ב
ֶ
ל, Heḇel) waren volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel de twee oudste zonen van Adam en Eva.
Kain's mother enrolled her daughter in ballet training because she believed it would improve her postural
alignment, poise, and discipline. (enseignement maternel et primaire) Visit us at Jack Kain Ford Inc. It was
released for the.
Kain i Abel – synowie Adama i Ewy.

