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Vores største filosof hedder Søren Kierkegaard. Vores største kender af Kierkegaard hedder Niels Jørgen
Cappelørn. Og en af vores dygtigste kunstnere hedder Maja Lisa Engelhardt.

Disse tre i samspil gør denne udgave af Lilien paa marken og fuglen under himlen til en helt særlig udgivelse.

Her taler Kierkegaard om, hvor meget vi mennesker kan lære af liljerne på marken og fuglene under himlen.
Det er en af de stærkeste og mest vedkommende tekster i Kierkegaards forfatterskab. Og så er den en

fantastisk hjælp til aldrig mere at bekymre sig!

Efter at have været udsolgt og efterspurgt længe genoptrykkes denne smukke bog i anledning af Søren
Kierkegaards 200-års jubilæum. En værdig gave til fødselaren!

»Et pragtværk, intet mindre ... Maja Lisa Engelhardts 19 monotypier er helt enestående smukke og føjer en
dimension til såvel Kierkegaard-teksten som Bjergprædikenen.«

- Weekendavisen
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