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NU kan du læse hele Bibelen som manga! Manga-serien er fuldendt. Det nyeste skud på stammen, Manga
Profeter, tager læseren med tilbage til Israel i en tid med krige og undergang. En tid hvor folket bliver taget til
fange, og hvor profeterne igen og igen råber: »Vend om, vend om fra jeres onde veje - så skal I leve! Messias

vil komme!« Men de bliver afvist og slået ihjel.

Krige lægger lande øde. Konger handler ondt. Jerusalems tempel ligger i ruiner og folket bliver taget til
fange.   »Vend om, vend om fra jeres onde veje - så skal I leve. Hvorfor vil I dø?« spørger profeterne. Men
skønt de fortæller om Messias, bliver profeterne afvist og slået ihjel! Vil Messias nogensinde komme?

Tegneserierne giver historierne den saft og kraft, drama og intensitet, de fortjener. Samtidig ligger de tæt op
ad originalteksten og er en let tilgængelig måde at læse de gamle tekster på - både for børn og unge og for

voksne!
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