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Mellem djævel og Gud Jan Lindhardt Hent PDF Forlaget skriver: Martin Luther (1483-1546) er en person,
man ikke kan komme uden om, når danmarkshistorien skal fortælles: Hans liv og tankegods skabte

grobunden for reformationen og dermed det samfund, vi har i dag. Bogen følger en af europæernes åndelige
forfædre fra barndom over skolegang, uddannelse, klosterliv til den offentlige fremtræden og hans ægteskab.

»...fremstillingen har den overlegne flyvehøjde, som kun den virkelige kender kan præstere.«
- Weekendavisen

»Jan Lindhardts biografi er godt skåret, flydende og pointeret.«
- Information

»Han skriver underholdende og veloplagt, og indimellem foretager han nogle drabelige kulturhistoriske
tværsnit, der på en vittig og indsigtsfuld måde kaster lys over både fortid og nutid.«

- Politiken

»Det er ikke mindst lykkedes Lindhardt umanerligt godt at få fortalt nutidsmennesker med ganske andre
forestillinger end 1500-tallets, hvad Djævelens skinbarlige tilstedeværelse må have betydet for den tids

mennesker.«
- Jyllands-Posten
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»Jan Lindhardts biografi er godt skåret, flydende og pointeret.«
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han nogle drabelige kulturhistoriske tværsnit, der på en vittig og

indsigtsfuld måde kaster lys over både fortid og nutid.«
- Politiken

»Det er ikke mindst lykkedes Lindhardt umanerligt godt at få fortalt
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