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Znamię Lwa BOX Audiobook MP3
CZYTA KSAWERY JASIEŃSKI
"Głos w wietrze" tom I trylogii Francine Rivers "Znamię lwa"
„JEST TYLKO JEDNA PRAWDZIWA WŁADZA NA TEJ ZIEMI, DZIEWCZYNO, I JEST TO WŁADZA RZYMU” –
usłyszała młodziutka chrześcijanka Hadassa, kiedy została sprzedana jako niewolnica. Jednak już wkrótce
Rzym miał się przekonać, że prawda jest zupełnie inna. Hadassa trafia do bogatej rzymskiej rodziny, poznaje
tam przystojnego Markusa i jego młodszą siostrę Julię. W tym samym czasie germański wódz Atretes zostaje
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wzięty do niewoli i trafia na rzymską arenę jako gladiator. Niedługo potem miłość Markusa i Hadassy oraz
związek Atretesa i Julii doprowadzają do wydarzeń, które zburzą całe ich dotychczasowe życie.
"Głos w wietrze" - I tom trylogii "Znamię lwa" - to jedno z największych osiągnięć beletrystyki chrześcijańskiej
ostatnich lat. Subtelnie nakreślone portrety psychologiczne, pasjonująca od pierwszych stron fabuła,
sugestywnie przedstawiony starożytny Rzym, zaskakująco podobny od współczesnego świata z wszystkimi
jego zagrożeniami.
Trylogia „Znamię lwa” zajmuje bezsprzecznie nr 1 w moim rankingu najlepszych powieści. Gdybym miała
nadawać punkty w kategorii warte/niewarte przeczytania, to daleeeeeeko w tyle za powieścią.
„Głos w wietrze” byłaby druga pozycja. Po prostu cudowna powieść! Największym atutem i sekretem tej
książki jest to, że czytając ją, człowiek czuje się „uwznioślony”, podniesiony na duchu, pełen optymizmu i
wiary w siebie. Widzi też sens istnienia. Powieść ta winna być polecana jako doskonały lek na depresję,
niezwykłe uczucie spokoju wewnętrznego, pogoda ducha pozostają bowiem w człowieku jeszcze długo po
ukończeniu czytania. Jedyny minus tej trylogii to fakt, że przeczytawszy jej trzy tomy, żałujemy niezmiernie,
że to już koniec.
II tom
"Echo w ciemności" II tom trylogii Francine Rivers "Znamię lwa"
I wiek po Chrystusie. Efez. Młoda chrześcijanka Hadassa zostaje skazana na męczeńską śmierć. Zrozpaczony
Markus Walerian podąża do Jerozolimy, by znaleźć Boga, w którego Hadassa wierzyła tak mocno, że z
ufnością i spokojem stanęła na efeskiej arenie.
Porywająca akcja, wiarygodne sylwetki psychologiczne, sugestywnie przedstawiony starożytny Rzym,
zaskakująco podobny do współczesnego świata - to wszystko złożyło się na sukces powieści, którym jest
zarówno popularność wśród czytelników, jak i uznanie krytyków oraz prestiżowe nagrody.
III tom
"Jak świt poranka" III tom trylogii Francine Rivers "Znamię lwa"
Niestety już ostatnia trzecia część trylogii Francine Rivers "Znamię lwa". Atretes wódz germańskiego
plemienia Chattów wzięty do niewoli przez zwycięskich Rzymian zyskuje sławę niezwyciężonego gladiatora,
walcząc przez długich dziesięć lat na arenach Imperium Romanum o wolność. Odzyskawszy ją postanawia
wrócić do Germanii. Ale najpierw musi odnaleźć syna, którego uratowała od śmierci młoda chrześcijanka
Hadassa zanosząc chłopca do świętego Jana Apostoła...Jak splotą się losy Atretesa, Hadassy i Markusa
Autorka:
FRANCINE RIVERS jedna z najpopularniejszych pisarek amerykańskich, autorka ponad 20 bestsellerowych
powieści, przetłumaczonych na dwadzieścia języków, m.in. trylogii: „Głos w wietrze", „Echo w ciemności",
„Jak świt poranka". Zdobyła liczne nagrody i zaszczyty, w tym Christy Award, za stworzenie inspirującej
fabuły o charakterze historycznym, złoty medal Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców
Chrześcijańskich ECPA za powieść „Ostatni zjadacz grzechu" (zekranizowaną przez Michaela Landona). W
2010 roku książki Francine zostały uznane za najlepiej sprzedające się tytuły na liście „New York Timesa":
"Szofar zabrzmiał", "Purpurowa nic", "Dziecko pokuty", "Pudełko po butach", "Synowie pocieszenia". W 2018
r. ukazała się najnowsza powieść " Arcydzieło".
Cała seria traktuje o początkach chrześcijaństwa, głębokiej wierze wyznawców Jezusa, próżności i
politeizmie Rzymu za rządów Flawiuszy oraz barbarzyństwie Germanów. W wirze historii, polityki i religii
Francine Rivers umieściła wyjątkowych bohaterów, zmagających się z namiętnościami, z nakazami i
zakazami, z własnymi wyborami i prześladującymi ich konsekwencjami.
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