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Præst uden gud Iris Murdoch Hent PDF Præsten Carel føler sig forladt af Gud. Blitzen over London har taget
hans kirke, der nu ligger i ruiner - og det samme gør hans tro. I en tilstand af magtesløshed, som konstant

forværres af hans grublerier og selvoptagede offerfølelse, begynder han nu at manipulere med sine nærmeste.
Han trækker sig tilbage og nægter at kommunikere med verden, for han mener ikke, at der er nogen som helst
godhed tilbage. Carels selvvalgte isolation lægger kimen til flere spirende intriger og til sidst viser det sig, at

Carel selv ikke just var Guds bedste barn.

Iris Murdoch (1919-1999) var en irsk forfatter og filosof, der særligt beskæftigede sig med dualistiske
spørgsmål om godhed og ondskab. Iris Murdochs filosofiske ideer smittede af på hendes skønlitterære

forfatterskab, der også tager netop samme spørgsmål om menneskets gode og dårlige sider, om moral, etik,
kærlighed og ondskab.
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