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Susannas bog, Vejen Susanne Clod Pedersen Hent PDF Susanna er atten år og bor i Kapernaum ved Genesaret
Sø sammen med sine brødre, der er fiskere. Hun er lam efter en ulykke og lever et liv uden fremtid, men da
Jesus kommer til byen, forandres hendes tilværelse for altid. Jesus giver hende førligheden tilbage og kalder

Susannas brødre til at blive sine disciple.
Sammen trækkes de ind i hans liv på en tid, hvor romerne havde magten, og jøderne kæmpede en indædt

kamp for at bevare deres tro og identitet som Guds udvalgte folk.
Som invalid kvinde regnes Susanna i starten for intet, men som historien skrider frem, rejser hun sig og bliver

stærk og selvstændig.
Samtidig betages hun både af den sårbare og fornedrede hyrde og discipel, Nataniel, og af den provokerende

og frihedselskende Judas.
Susannas bog. Vejen er fortællingen om en ung kvindes udvikling og en kærlighedshistorie, der tager

udgangspunkt i beretningen om skæbnerne omkring Jesus, og bringer læseren dybt ind i tidens tro og kultur.
Det er første bind i en trilogi.
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