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Strax efter första världskriget lämnar två unga systrar, Agnes och Adina, sin hemstad Uppsala för att fara iväg
till Kina som missionärer. Gud har kallat dem - men den lille brodern som de lämnat bakom sig plågar deras
samveten. I Kina är de med och öppnar en missionsstation i staden Changsha i Hunanprovinsen. Vi får följa
deras verksamhet fram till slutet av 1930-talet under en tid som blir allt oroligare med strider mellan
nationalister och kommunister och så småningom också en framryckande japansk ockupationsarmé.
Missionsverksamheten går trögt bland en befolkning som redan är välförsedd med religioner. Tvivel ansätter
systrarna, som grubblar över det rättfärdiga i att försöka ersätta buddism och taoism med kristendom och om
kristnandet verkligen är viktigare än kampen för ett mera rättvist samhälle. Mästarens dröm är en stort anlagd
och djupt angelägen roman om den religiösa erfarenheten. Den rymmer starka känslor och en rad lika poetiska
som pregnanta porträtt, samtidigt som den väcker högaktuella frågor om tro och tvivel, om möten mellan olika
kulturer och religioner, liksom om kärlekens och altruismens möjligheter.
Romanen bygger på dokumentärt material och Carola Hansson har också besökt Changsha och funnit rester
av den gamla missionsstationen. Hennes färgrika och ofta skakande skildringar av Sydkina under
mellankrigstiden har en mycket autentisk prägel.

4 works. Om Tranan. Om Tranan. Idag har vi publicerat närmare 300 titlar, med en utgivningstakt på cirka
25 nya böcker om året. Johann Friedrich Tieden: Kasualreden. Andreas Wöldike: Vier Predigten. Leonard
Nolens är född 1947 i staden Bree i Flandern. Idag har vi publicerat närmare 300 titlar, med en utgivningstakt
på cirka 25 nya böcker om året. Animen består hittills av sex olika serier: Pokémon (första serien), Advanced
Generation (andra serien), Diamond & Pearl (tredje serien), Best Wishes. Lindgren Wittwe, durch F. Men
istället ser jag: 31 december 2017 Din totala skuld är 0 kronor. Detta är en lista över Pokémon-avsnitt.
Lindgren Wittwe, durch F. Från och med hösten 2017 skriver och publicerar numera Julia Caesar sina texter
och poddar på hennes alldeles egna blogg: https://juliacaesar.
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totala skuld är 0 kronor.

