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Den klare Koran [dansk-arabisk] (pdf) Amér Majid Hent PDF 'Den klare Koran' er den første kombinerede
oversættelse og indtaling af islams hellige skrift Koranen i sin helhed på et skandinavisk sprog, hvis sigte har
været at formidle Koranen på et klart og letforståeligt dansk. "Den klare Koran" er udgivet som e-bog og

lydbog på samme tid, både for at understøtte moderne medier, men også som et udtryk for den mundtlige og
auditive form som Koranen oprindeligt blev formidlet på.

Med værket er islams primære skrift gjort tilgængeligt på et nutidigt og klart dansk til gavn for alle der
ønsker at stifte nærmere bekendtskab med den stemme der henvender sig til, taler til og kalder på læseren og
lytteren med forskellige slags appeller, opfordringer, fortællinger og lignelser igennem Koranens 114 sûraer
eller kapitler. Udgivelsen røg direkte til tops på bestsellerlisten over digitale bøger og førte til overskrifter
som: "Koran brager forbi store forfattere på bestsellerliste." - Information. "Den mest populære lydbog er

hverken skrevet af Jussi Adler-Olsen, Harper Lee, Jo Nesbø eller andre kendte forfattere. Derimod er det Den
Klare Koran som topper bestsellerlisten for lydbøger." - Kristeligt Dagblad, TV2 nyhederne m.fl.
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