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"Boken är välskriven och kunskapsrik, genom referenser till Darwins
tid och vetenskapliga umgänge. Översättningen flyter väl.

Målgruppen torde vara postgymnasial, religiöst intresserade, eller
personer med intresse för Darwin som person."Ulf Karlström, BTJ-

häftet nr 7, 2019.
"Den här fascinerande och läsvärda boken fyller en stor lucka i
Darwin-litteraturen och ger en gedigen och forskningsbaserad

översikt av Darwins religiösa kamp."Denis Alexander, Director, The
Faraday Institute for Science and Religion.

"När missuppfattningarna florerar kring Darwins syn på religion, är
det skönt att läsa ett så känsligt, trovärdigt och allt uppslukande
verk."John Hedley Brooke, Emeritus Professor of Science and

Religion, University of Oxford.

"En mycket upplysande diskussion om ett negligerat och viktigt
ämne"Mary Midgley, professor emeritus i filosofi vid University of



Newcastle upon Tyne.

Den 27 december 1831, gick Charles Darwin ombord på HMS
Beagle i Plymouth. Resan blev nästan fem år lång och på många sätt

en resa som satte sina spår under resten av Darwins liv.

Före resan hade Darwin varit "en sorts kristen", "konservativ" på ett
konventionellt, rationellt och anglikanskt vis.

Det han upplevde under resan med Beagle, förändrade hans sätt att se
på kristen tro. Han gick från en konventionell kristen tro, till teism
och därifrån till en ålderdom präglad av en vacklande agnosticism.

Nick Spencer har forskat i Darwins självbiografi, manuskript,
anteckningsböcker, brev och hans världsberömda publikationer.
Resultatet blir ett djupt personligt porträtt av hur Darwin tänkte i
frågor kring design, ändamålsenlighet, moral, universum och det

mänskliga medvetandet.

 Författaren argumenterar för att Darwins vetenskapliga arbete med
sin utvecklingsteori, var en av orsakerna till att hans kristna tro

började vackla. Men tankar kring lidande och smärta hade en större
inverkan, först i teorin, sedan som självupplevd verklighet, när hans

älskade dotter insjuknade och dog en för tidig död.

Författarens inträngande studie av Darwin, presenterar en rörande,
trovärdig och på många sätt omskakande berättelse om en av

världshistoriens största vetenskapsmän.
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Spencer är forskningschef vid den brittiska tankesmedjan Theos.
Boken har ett förord av och är översatt av Stefan Djupsjöbacka,

mikrobgenetiker, lärare och präst.
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