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Jerusalem & Jag Anita Goldman boken PDF "Rik, engagerande, drabbande - dess blandning av personligt och

politiskt, av något mycket svenskt och något helt annat, gör den till en viktig läsning." - Expressen

"Goldman envisas med att vrida och vända på perspektiven lärorikt och intellektuellt stimulerande." -
Svenska Dagbladet

"Det är oemotståndligt. Jag faller pladask" - Helsingborgs dagblad

"Goldmans bok ger värdefull bakgrundskunskap om dagens politiska konflikt. Kanske just för att den inte är
ansträngt politisk, utan mer filosofisk och teologisk." - Dagen

"Anita Goldman perspektivrika bok är entusiasmerande. Hon är orädd Hennes bok förtjänar all
uppmärksamhet." - Nya Wermlands-Tidningen

"Lika fascinerande och bildande som rolig och berörande ... en bildningsresa" - Kyrkans Tidning

"En hyllning till språket och berättelserna" - Nya Ludvika Tidning

"En elegant essä med det obehindrat vackra språk som är Anita Goldmans. Hon är alltid ett oförställt nöje att
läsa." - Norrbottens-Kuriren

"Goldman kliver in i Jerusalem med en befriande lätthet. Hon tar läsarens blick och sinnen i hand" - Dagens
Nyheter
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