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Tamars hemmelighed Niels Jensen Hent PDF Den unge pige Tamar er sønderknust, da hendes mand Isai

bliver spedalsk og må drage ud i skoven for at bo sammen med de andre spedalske. Ensomheden og skammen
over at være gift med en udstødt er overvældende for den unge pige. Men en dag hører Isai om en mand fra
Galilæa, der kan helbrede de spedalske, og han drager af sted for at søge hans hjælp. "Tamars hemmelighed"
er udarbejdet som en del af religionsundervisningen i folkeskolen og fortæller ikke bare historien om Jesu

evne til at helbrede men også om dagliglivet i datidens Palæstina. Niels Jensen (f. 1927) er en dansk forfatter,
der har skrevet et væld af børne- og ungdomsbøger om Danmarks historie, bibelhistorie og nordisk mytologi.

Han debuterede i 1971 med "Da landet lå øde", og sidenhen er det blevet til 37 bøger.
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