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Kristne og muslimer udgør i dag verdens to største religiøse samfund. Selvom de lever i nogenlunde fredelig
sameksistens, forfalder de undertiden til voldelige konfrontationer. Denne bog udforsker historien om

forholdet mellem kristne og muslimer gennem århundrederne - fra deres første sammenstød i middelalderen,
da muslimerne var dominerende, til nyere tid, hvor der ser ud til at være vendt op og ned på magtbalancen.

Dette tiltrængte overblik over den kristne-muslimske strid understreger baggrunden for opfattelser og
holdninger, samtidig med at det føjer en overdådighed af historisk indsigt til de indviklede forhold omkring

det løbende samkvem på forskellige kontinenter.
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arbejdet og studeret i Libanon, Jordan og Egypten og har gennemført flere studier i andre dele af den
islamiske verden, blandt andet Pakistan, Indien, Nigeria, Indonesien og Centralasien. Han er forfatter til

adskillige bøger og artikler om forholdet mellem kristne og muslimer.   
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