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Jerusalem leverer svaret på freden i Mellemøsten 

 

Tredje og sidste bind i Michael Fords KOMA-trilogi, Jerusalem, afslutter sagaen om 

de internationale politiske forhandlinger om freden i Mellemøsten – krydret med 

action og drama. Jerusalem fortæller om forhandlingerne med verdens magtha-

vere, religionernes forskellighed og en kardinals mellemkomst, og bogen er be-

skrevet med en skarp iagttagelse og en til tider humoristisk undertone.  

 

Den aldrende John Doe er igen rejst til Mellemøsten. John, 

hans hustru Karen, Khaled og Golda skal i et virvar af 

bortførelser, trusler og terror sikre freden i Mellemøsten 

– en næsten gordisk knude. De bliver skarpt forfulgt og 

angrebet af forskellige interessegrupper, som ikke umid-

delbart ønsker konflikten løst.  

Omdrejningspunktet i Jerusalem er skabelsen af en in-

ternational mønster-flygtningelejr, hvor alle religioner og 

nationaliteter skal kunne leve i fred og fordragelighed og 

derigennem bidrage til den spæde start for at skabe fred 

i området. Handlingen er henlagt til en ikke så fjern fortid, 

da flygtningestrømme vandrede op gennem Europa, og 

verdens ledere så handlingslammede til. Freden i Mellem-

østen blev ikke en realitet dengang, og med de seneste års 

politiske udvikling føles muligheden endnu længere væk.  

Vil det lykkes? Jerusalem leverer svaret.    

 

Michael Fords indsigt i forholdene i Mellemøsten stammer bl.a. fra hans unge år i Beirut 

lige efter seksdageskrigen. Han har sidenhen gennem 40 år fulgt situationen dernede og 

har erhvervet sig en dyb indsigt i problematikken religion versus politik. Han har skrevet 

dramatik og skønlitteratur i mere end 40 år – og desuden været teaterdirektør, forlæg-

ger, underviser og skoleleder. 

 
Jerusalem udkommer på forlaget EgoLibris den 31. oktober 2017. Michael Fords agent, Susanne 

Louw, kan kontaktes på telefon 31 50 90 31 eller e-mail sl@kommunikate.dk 
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