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Døren til Andorra Sven Damsholt Hent PDF Forlaget skriver: Det siges om denne roman, at når man giver sig
til at læse den om aftenen, holder man ikke op før kl 5 næste morgen.

Den spændende handling er én ting, bogens sigte er noget andet. Den viser hvorledes alle verdens religioner
kan være fælles om kernen, samtidig med at de beholder deres særpræg, deres trosindhold og praksis.

I en fjern dal i Pyrenæerne findes dette mærkelige samfund, ukendt for menneskeheden af forståelige årsager,
hvor den egentlige handling udspiller sig, og hvor der arbejdes på jordens fremtidige udvikling. Her er de

sociale problemer løst, videnskabelig indsigt er langt forud for yderverdenen, ægteskab og samliv har fundet
et dybere aspekt, men det onde har også fundet sin plads og spiller en overraskende rolle i udviklingen.

Romanen er forfatterens bud på den universelle religion.
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