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Egholms Gud Johannes Buchholtz Hent PDF Kan man vinde over Gud? Snyde ham? Kan man derigennem få
sine mål opfyldt - eller er det dømt til at mislykkes? Det er er store spørgsmål. Men at snyde Gud er nok en

overvejelse værd; at man må kunne bruge Gud til at vinde sig nogle fordele.
Det er i hvert fald dét, Egholm regner med at kunne; at vinde over Gud. Derved regner han med at få

fremgang og succes med sit opfinderi. Derigennem skal Verden tvinges til at se hans storhed og gøre ham rig
og berømt.

Samtidig tugter Egholm sin hustru og familie med trusler og korporlig vold, når de - efter hans opfattelse -
hele tiden kaster synd på ham og "handicapper" ham i hans tvekamp med Gud. Romanens tema er, hvorfor

han gør det, slås så forfærdeligt med livet.
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kunne bruge Gud til at vinde sig nogle fordele.
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