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Bag det ydre Torgny Wirén Hent PDF Forlaget skriver: »Lige siden jeg var helt lille, har jeg elsket
fortællinger.« Sådan indleder Torgny Wirén den længe ventede og efterspurgte opfølger til bogen Under
overfladen, der med sine gode fortællinger nærmest har fået klassikerstatus hos både unge og voksne. 

Bag det ydre indeholder 52 fortællinger, 1 til alle uger i året. Fortællingerne handler ofte om hverdagsnære
emner knyttet sammen med livets store spørgsmål. Til hver fortælling er der også en tekst fra Det gamle
Testamente og en fra Det nye Testamente, en bøn, en salme, spørgsmål til overvejelser og citater med

tilknytning til fortællingens tema. På den måde er der tekster til alle ugens dage; eller tanker nok til hele
ugen, hvis man vælger at læse dem alle på en gang. 

Bag det ydre kan anvendes som personlig andagtsbog, men vil også være anvendelig for lederen, spejderen,
sognemedhjælperen eller præsten, der skal tale til en større forsamling.
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