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Sendebudet Amér Majid Hent PDF Denne prisbelønnede bog er den første udførlige biografi skrevet på dansk
over profeten Muhammeds liv; fra hans tidlige forkyndelse i ørkenen og gennem de næste to årtier, hvor
islam udvikler sig til den dominerende religion på Den Arabiske Halvø. Bogen belyser islams begyndelse,
Koranens åbenbaring og det første islamiske samfund, med afsæt i de tidlige klassiske kilder. Indtalt af Lars

Thiesgaard.
Pressen skrev:

»Med Sendebudet har Majid skrevet en bog, som jeg godt tør vove at kalde et moderne bidrag til sîra-
litteraturen på dansk. Bogen er værdig både som historien om Muhammed og som kulturbegivenhed. Selve
værket er yderst velskrevet og læsevenligt med en lige tilpas dosis andægtighed og fornemmelse af historisk

vingesus.«
- Jakob Feldt, Information

»En spændende og vidende biografi.«
- Kristeligt Dagblad

»Et fremragende stykke pioner-formidlingsarbejde om Profetens liv.«
- KultuNaut.dk

»Giver et overbevisende indtryk af modaliteterne i den biografiske genre, Sîraen, der knytter sig til
overleveringen om Muhammeds levned, hans Sunnâ, der sammen med Koranen er hjørnestenen i muslimers
forståelse af islams rolle i verden (...) Majid er desuden god til at arrangere fortællingens elementer, så bogen

også kan læses som en spændingsroman.«
- Weekendavisen

»En væsentlig og tiltrængt udvidelse af den litteratur, der er til rådighed på dansk, hvis man ønsker at vide
mere om landets næststørste trosretning.«

- DR FAKTA
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dominerende religion på Den Arabiske Halvø. Bogen belyser islams
begyndelse, Koranens åbenbaring og det første islamiske samfund,
med afsæt i de tidlige klassiske kilder. Indtalt af Lars Thiesgaard.
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»Med Sendebudet har Majid skrevet en bog, som jeg godt tør vove at
kalde et moderne bidrag til sîra-litteraturen på dansk. Bogen er
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med en lige tilpas dosis andægtighed og fornemmelse af historisk
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»En spændende og vidende biografi.«
- Kristeligt Dagblad



»Et fremragende stykke pioner-formidlingsarbejde om Profetens
liv.«

- KultuNaut.dk

»Giver et overbevisende indtryk af modaliteterne i den biografiske
genre, Sîraen, der knytter sig til overleveringen om Muhammeds
levned, hans Sunnâ, der sammen med Koranen er hjørnestenen i
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