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Skeptikerens bog Hent PDF Forlaget skriver: Historien om en mand, der ønsker at undersøge, hvad livet går
ud på – er der en mening med vort liv på jord? Ellers kendt fra Det Gamle Testamente (under titlen

Prædikerens Bog). 

Skeptikeren lover ikke noget, end ikke et liv hinsides, men erkender sagtmodigt og fortrøstningsfuldt, at
mennesket ikke kan gøre noget bedre end at glæde sig og opføre sig ordentligt, spise brød og drikke vin med

muntert hjerte og nyde livet med én, det holder af, alle sit flygtige livs dage.

Første bog i en ny serie af ”urnebøger”: bøger man gerne ville have stående ved siden af sin urne, skulle man
vælge at få placeret sin aske i en urnehal, sådan at en besøgende kan tage bogen ned, sætte sig på en bænk og
dvæle ved vise ord. Eller et helt andet sted, til en stund i stilhed; måske som en gave til en, der kunne trænge

til en stund i stil- og tankefuldhed.

Skeptikerens Bog er illustreret med håndtegnede uncialer af illustrator Dorte Karrebæk, palimpsester ovenpå
skitser af Leonardo da Vinci.
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