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jøder og arabere står overfor hinanden. Midt i dette historiske øjeblik står Moshe Sachar, som har

dobbeltarbejde som professor og forsvarsleder, hans gravide kone Rachel og de to forældreløse arabiske
drenge Daoud og Gawan. Gennem disse, får man et intenst og hæsblæsende indblik fra begge sider, i en af

historiens mest berømte konflikter. Handlingen spænder over de 5 skæbnesvangre dage i Jerusalem i 1948, og
`Vågenat i Jerusalem‘ er kun første del af serien Zion-arven, som beskæftiger sig med staten Israels første år.

Endnu en gang har Bodie og Brock Thoene på mesterlig vis kombineret deres store fortælleevne med
historisk autencitet i et medrivende drama. En væsentlig sidegevinst ved læsning af Zion-arven, er en større

forståelse for det, som sker i Jerusalems gader i vore dage.

Bodie og Brock Thoenes Zion-arven er en gribende fortælling om en stats fødsel. Serien er kendetegnet ved
dens ekstraordinære blanding af historisk autencitet, medrivende drama og en fantastisk fortælleevne, alt

sammen fra hjertet af Israel.
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