
Mother Teresa
Hent bøger PDF

Greg Watts

Mother Teresa Greg Watts Hent PDF Forlaget skriver:

Mother Teresa er et moderne ikon - en menneskeliggørelse af godhed, empati og velgørenhed. Men hvordan
gik det til, at Agnes Bojaxhiu gik fra at være en helt almindelig pige, fra et upåagtet hjørne af Balkan, til at

blive en internationalt kendt og højt profileret personlighed?

Denne biografi fortæller historien om hendes liv, fra den første tid som ung nonne, hvor hun tog ud i gaderne
i Calcutta for at hjælpe de syge og de døende, der levede i armod, til hendes død i 1997. Hun blev født i
Skopje i Makedonien, og blev uddannet lærer. Siden hen viede hun sit liv til de fattige ved blandt andet at
starte Missionaries of Charity, som er en hjælpeorganisation, der nu har afdelinger i over 120 lande verden
over. Hun har modtaget meget kritik for sin barmhjertighedsideologi og sine metoder, men faktum er, at hun
har haft en stor betydning for de fattige i verden. Hun blev belønnet med Nobels Fredspris i 1979. I 2003,

seks år efter hendes død, blev hun saligkåret af Pave Johannes Paul II.

Greg Watts giver et indgående portræt af denne inspirerende og kontroversielle kvinde. Bogen er rigt
illustreret. I Hovedlands serie Visdomsord findes ligeledes et bind om Mother Teresa.

Greg Watts er journalist og forfatter. Han har skrevet en lang række bøger, blandt andet en biografi om Pave
Benedict d. 16.
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