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Det tyske oprør Marcus Lauesen Hent PDF Forlaget skriver: Året er 1521 og Tyskland er på den anden ende.
Opbakningen til Luther vokser dag for dag.

Teologen Thomas Müntzer synes ikke, at Luthers lære er radikal nok. Der må en ændring af hele samfundet
til. En regulær bondeopstand, så landets folk kan leve i overensstemmelse med Guds vilje.

Men det har aldrig været ufarligt at tage kampen op mod magthaverne – og slet ikke i Guds navn ...

"Det tyske oprør" af Marcus Lauesen er en historisk roman fra reformationstidens Tyskland om en af
reformationens ledende skikkelser, Thomas Müntzer. En mand, der ikke var bange for at lægge sig ud med

både Luther, fyrster og med den katolske kirke, og som til sidst måtte bøde med sit liv.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Marcus Lauesen (1907-75) var en dansk forfatter og digter. Marcus Lauesen voksede op på Aabenraa-egnen i
Sønderjylland inden genforeningen. Den sønderjyske identitet er et genkommende tema i Marcus Lauesens

forfatterskab.
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