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Förräderiets bultande hjärta

I det sena 1950-talets Jerusalem söker den unge bibelforskaren Shmuel nya vägar i livet efter att ha övergetts
av sin flickvän och tappat lusten för studierna. Han tar anställning som assistent och samtalspartner hos
Gershom Wald, en ärrad och sängliggande intellektuell som betalat ett högt pris för det han tror på. I huset
finns även svärdottern Atalia, som mist sin man i självständighetskriget 1948. Atalia är lockande och
avståndstagande på samma gång och Schmuel dras ohjälpligt till henne, trots att ett anställningsvillkor var att
han inte skulle förälska sig. Parallellt med att hans besatthet tilltar fördjupas relationen mellan honom och
Gershom och Shmuel ställs inför frågor som han måste finna svar på. Deras samtal får honom också att
återuppta sina studier om förhållandet mellan Judas, förrädaren som kanske inte var en förrädare, och Jesus,
som föll offer för sin egen övertygelse – och han finner i den historien ett starkt samband med vad som händer

i det samtida Israel.
Ett decennium efter världssuccén En berättelse om kärlek och mörker återvänder Amos Oz till romankonsten
med en mäktig och mångbottnad berättelse som spänner över den unga staten Israels våldsamma historia – om
misstag, åtrå och obesvarad kärlek.
Frågan om förräderiets natur är romanens bultande hjärta: var Judas svek i själva verket ett missförstånd som
kom att utgöra förutsättningen för kristendomens spridning över världen? Judas är såväl ömsint kärlekshistoria
som allegori över Israel och den bibliska urkund som gett landet dess namn.

Judas är en klassisk och i ordets bästa bemärkelse tänkvärd roman, skriven med lätt hand och – föreställer jag
mig – tungt hjärta. Med den både befäster och aktualiserar Amos Oz sin kandidatur till Nobelpriset i
litteratur." Björn Wiman, Dagens Nyheter

universitas osloensis Versjon: 1.2Endringer fra tidligere versjoner Utvikling og drift: Universitetet i Oslo ved
Henrik Ibsens skrifter og Eining for digital. Varsleren hos TV Visjon Norge er ingen Judas. Tvert imot
fortjener han eller hun ros. Og Jan Hanvold er i hvert fall ikke Jesus. John Arne Riise skjøt knallhardt da han
spilte for Liverpool og Norge. Nå skyter han minst like hardt mot forslag fra KrF og Ap. Foto: Jon Olav
Nesvold / NTB scanpix. John Arne Riise i ordkrig med KrF - Jeg er ingen Judas, men det er KrF Godt
oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database VG Nett har ikke ansvar for innhold på
eksterne nettsider som det lenkes til. Sentralbord VG: 22 00 00 00. Personvernerklæring og
informasjonskapsler (cookies) Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene. Under
Det nye testamentet finner du En engel viser seg for Maria, Jesus blir født, Gjeternes besøk, De vise menn,
Jesus blir funnet i tempelet, Jesus helbreder de. Fargesymboler og noen kjente fargestoffer. Samme farge har
ulike betydninger, alt etter hvilke personer og i hvilken sammenheng den brukes. Hva skjedde på 80tallet.
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