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sikkert – det er hverken rigdom eller fattigdom, for disse omstændigheder kan somme tider ændres med et

enkelt slag, så den lyse fremtid bliver til sort skæbne eller omvendt.

Således også i Ole Jonshøjs "Guds Tåre og andre fortællinger", der rummer syv noveller, som tager os med til
mange forskellige lande og tidsperioder, men som alligevel smelter sammen i et fælles tema.

Indhold: "De sidste", "Guds Tåre", "Slægt skal følge…", "Den første nat", "Uforenelige verdener",
"Skriftemål" og "Adel forpligter".

Ole Jonshøj (1914-2004) blev født i København og uddannet læge. Da han havde taget sin afsluttende
eksamen flyttede han til Jylland, hvor han praktiserede, indtil han gik på pension i 1980. Først da begyndte
han at skrive bøger. Debuten kom med "Min onkels violin – og andre fortællinger" i 1986 og siden fulgte
yderligere to skønlitterære bøger samt en erindringsbog om livet som læge op gennem det 20. århundrede.
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