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I Midtøsten rager alltid minaretene høyere enn kirketårnene. Mange steder har klokkene sluttet å ringe inn på
søndager.
På reise i Egypt, Irak og Libanon møter forfatteren kristne som forfølges på grunn av sin tro. De fordrives og
drepes av radikale islamistgrupper som Islamsk Stat. Men også av gamle naboer og myndighetene som skulle
beskytte dem. Dette er historien om hvordan urkirkene i Midtøsten er i ferd med å bli borte.
Det er liten eller ingen grunn til optimisme. I denne boken tar Lars Akerhaug opp ubehagelige historier som
sjelden fortelles i norsk presse, om hvordan kristne forfølges systematisk i muslimske land. Man kan bare
spørre seg hvorfor ingen reagerer.
«Storverk om skammens kapittel […] En bauta over de norske jødenes skjebne.» Erle Marie Sørheim,
DAGBLADET Arkeologer i Egypt har funnet 17 mumier i Minya-provinsen sør for Kairo, opplyser
myndighetene. Få e-posten din her. Se de siste e-postmeldingene; Send en rask e-postmelding; Håndter
kalenderen din med enkel tilgang; Logg på med en hvilken som helst Microsoft. Siste blad i PDF-format 40.
årgang mars 2017 - nr. 1 Siste artikler: GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK Av Charles Hansen 2017.04.

26 GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK Reis og opplev verden med SOLFAKTOR.
Charter, restplasser, fly, hotell og leiebil. Billige reiser til hele verden Kulturformidling Nyheter, sport, kultur
og debatt fra Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.
Et nasjonalt folkeparti. Demokratenes stortingsvalgprogram for 2017–2021 presenterer vår politikk for å
bygge det Norge vi er glad i. Demokratene i Norge hadde. Sharm Club Sharm El Sheikh, Egypt? Hos Amisol
finner du et stort utvalg av pakkereiser til Italia, Hellas & Egypt. Les mer og bestill på vår nettside! Tropital
Sahl Hasheesh, Hurghada, Egypt? Hos Amisol finner du et stort utvalg av pakkereiser til Italia, Hellas &
Egypt.
Les mer og bestill på vår nettside!

