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Gud findes nok ikke udkom den 1. april 2010.

Bogen - som er skrevet af den svenske forfatter Patrik Lindenfors og illustreret af tegneren Vanja Schelin –
er oversat til dansk af Birthe Bjørslev og henvender sig til børn, der er skeptiske overfor religioner og guder.

Som titlen antyder giver bogen ikke en skråsikker påstand om, at Gud ikke findes, men lægger heller ikke
skjul på, at det ikke er særligt sandsynligt.

Bogen forholder sig til de store verdensreligioner, og både tekst og illustrationer har indimellem en
underfundig humor, der gør den underholdende at læse. Samtidig giver teksten også læseren en intellektuel
udfordring i de mere filosofiske afsnit. Dette gør bogen velegnet til voksne læsere også, så den kan næsten

kaldes for en børnebog for voksne.

Man kan synes, at det er underligt at udgive en sådan bog med henblik på konfirmander, der indgår i en
folkekirkelig sammenhæng, men behovet er åbenbart, da undersøgelser viser, at konfirmanderne – selv efter
konfirmationen - ikke tror på en Gud. Bogen vil dermed kunne komme dem i møde og medvirke til, at de
ikke behøver at føle sig forkerte og underlige. Samtidig vil bogen inspirere dem til at tænke kvalificeret om

det religiøse spørgsmål.
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