
Lesere av bøker fra Religionskritisk Forlag (RKF) forteller at de
opplever ventetid for å låne dem på bibliotek, eller at bøkene
overhodet ikke er tilgjengelige. RKF tilbyr derfor nå
bibliotekene alle forlagets bøker med 50 % rabatt, portofritt
tilsendt.

Spesielt vil vi fremheve de nyeste bøkene til Ronnie Johanson; av
Levi Fragell kalt "vår tids fremste fritenker":

DET NYESTE TESTAMENTE -- BIBELEN BIND II
Som man skjønner, har boken en ironisk form; forfatteren er
ateist og humanist. Her dokumenterer han hva religiøse sektledere
kan få sine undersåtter til å finne seg i av manipulering, så
sant de tror det dreier seg om nye åpenbaringer fra oven.

"Et lynnedslag av en bok! For ikke å si en genistrek. Jeg sitter
tidvis med åpen munn. Mye sjokkerende lesning, men ikke uten
humor. Anbefales på det varmeste."
                 -- Forfatteren Tone Bergli Joner.

Bibliotekpris NOK 190.-

JESUS -- HVA FORSKNINGEN SIER MENS KIRKEN TIER

Boken bygger i hovedsak på de siste tiårenes forskning.

"(...) en svært nyttig bok. Det er ofte en ren fornøyelse å se
hvordan han plukker andektig tull og tøys fra hverandre med klar
og respektløs logikk.

(...) mye godt oppdatert og presist formidlet informasjon om den
historiske Jesus. Ronnie Johanson har lest seg godt opp på emnet,
og han bygger på forskere som jeg anser som de fremste på feltet.
Han forholder seg til et bredt og representativt utvalg av
historisk Jesus-forskning, og han gjør mange fornuftige
vurderinger både av kildene og av forskernes argumentasjon."
                 -- Historikeren Per Bjarne Ravnå

Bibliotekpris NOK 195.-



NOSTRADAMUS -- VISMANN SOM SÅ FREMTIDEN?

Nostradamus er historiens mest berømte spåmann; dette er den
eneste bok på norsk som behandler ham kritisk. Boken går gjennom
alle hans profetier, samt en lang rekke tolkninger av dem.
Den forteller også levende om profetens liv og virke, og om
hvordan han er blitt bedømt og benyttet gjennom 450 år.

"... en kritisk, grundig og strålende bok ... en skikkelig godbit.
På mange måter kan man lese boken som en slags detektivroman der
forfatteren avkler den skyldige til stakkaren står ribbet og
naken på åstedet uten et ord til sitt forsvar.

I 2012 utga jeg spenningsromanen Nostradamus’ testamente. Når jeg
nå leser Ronnie Johansons bok, skulle jeg virkelig ønske den
hadde foreligget i 2011, da jeg skrev min roman. Han har -- langt
grundigere -- gjort den jobben jeg selv måtte gjøre i min egen
research."
                 -- Forfatteren Tom Egeland

Bibliotekpris:
NOK 175.- (innbundet utgave)
NOK 125.- (heftet utgave)


