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Kapucinermunken pater Pio (1887-1968) er et af det tyvende århundredes store mystikere. I 50 år bar han
Jesu sår mærker(stigmata) på sin krop, og hans liv var fyldt af overnaturlige gaver, som for alle, der har øjne

at se med og øre at høre med, er en demonstration af det guddommelige, der sprænger vore naturlige
forestillinger.

I denne bog kommer vi tæt på mystikeren pater Pio, men også på mennesket pater Pio: sønnen,
klosterbroderen, den åndelige rådgiver og hospitalsbyggeren. Og frem for alt kommer pater Pio selv til orde i

de mange uddrag fra hans egne breve, hvor vi møder ham næsten ansigt til ansigt.

Lissie Lundh er exam. art. i litteraturvidenskab. Hun har arbejdet med journalistik og medsocialt udsatte børn
og deres familier. I 2007 fik hun udgivet børnebogen Englenes Dronning på Katolsk Forlag.
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