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Abby Jonson miała prestiżowe stanowisko. Była odpowiedzialna za planowanie rodziny oraz programy
aborcyjne w dużej klinice. Dlaczego więc robiąca zawrotną karierę dyrektorka kliniki aborcyjnej opuszcza
swoje stanowisko po 5 latach pracy? Jaką tajemnicę nosiła w swoim sercu? Z jakimi praktykami miała do
czynienia? Dlaczego przeszła na drugą stronę i teraz walczy o życie nienarodzonych? O tym i o wielu innych
wstrząsających sprawach dowiesz się z autentycznej historii Abby.
Książka ta to także przypomnienie o tym, że błogosławieństwo Pana odnajduje nas w najbardziej
nieoczekiwanym momencie życia, i o tym, że każdy z nas może wyciągnąć życzliwą dłoń do kogoś, kto stoi
po przeciwnej stronie.
Przeczytaj koniecznie!
ABBY JOHNSON ukończyła psychologię na Teksańskim Uniwersytecie A&M oraz poradnictwo
psychologiczne na Uniwersytecie Stanowym im. Sama Houstona. W 2005 roku została zatrudniona przez
Planned Parenthood (Planowane Rodzicielstwo), gdzie następnie awansowała na dyrektora ds. lokalnych
programów pomocy i edukacji zdrowotnej, łącząc funkcje pośrednika pomiędzy organizacją i lokalną
społecznością oraz rzecznika prasowego. Następnie już jako dyrektorka kliniki była odpowiedzialna za
planowanie rodziny oraz programy aborcyjne. Odeszła z Planned Parenthood w 2009 roku i przyłączyła się
do Koalicji dla Życia jako wolontariusz, którym jest do dzisiaj. Obecnie odpowiada także za prace nad
projektami narodowych kampanii 40 Dni dla Życia. Mieszka w Teksasie wraz z mężem i córeczką.
CINDY LAMBERT, wiceprezes oraz dyrektor wydawniczy Zondervan, uznany specjalista rynku wydawniczego.
Zanim rozpoczęła współpracę z takimi wydawnictwami, jak Simon&Schuster, Ingram oraz Zondervan w roli
osoby odpowiadającej za sprawy dystrybucji, redakcji oraz wydania przez prawie dwadzieścia lat była
właścicielką jednej z najbardziej prężnych i nagradzanych księgarń. Cindy przemawia na konferencjach
organizowanych przez wydawnictwa oraz wspólnoty religijne, a także podczas rekolekcji. Wraz z mężem
Stevem mają sześcioro dzieci oraz siedmioro wnucząt, mieszkają w Michigan.
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