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Jack George Sayer Hent PDF I denne omfattende biografi hører vi om den kendte forfatter og forskers
barndom og opvækst og ligeledes om de kampe, som denne enestående mand oplevede.

C. S. Lewis er kendt og elsket fra en lang række velskrevne bøger. Mange er oversat til dansk. Den populære
Narnia-serie læses af både børn og voksne. Filmatiseringen af disse bøger har ligeledes været en stor succes,
som mange har fulgt i biografen og på TV. Andre læser med stort udbytte bøgerne, hvori C. S. Lewis fortæller

om og forklarer det kristne budskab på en meget logisk måde.

C. S. Lewis´ liv og ægteskab med Joy har på en særlig måde facineret mange og har været fremstillet på teater
og i filmen Shadowlands. I denne biografi hører vi også om hans barndom og opvækst og ligeledes om de

kampe, som denne enestående mand oplevede.

Forfatteren George Sayer har haft den bedste baggrund for at skrive om C. S. Lewis. Han mødte C. S. Lewis
første gang i 1934, da han blev hans elev ved universitetet i Oxford. Deres venskab udviklede sig og fortsatte
helt frem til C. S. Lewis´ død i 1963. George Sayer har holdt foredrag om C. S. Lewis i radio og TV både i

England og USA.
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