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Pierwsza z dwóch części sagi Francine Rivers przedstawia trudne relacje pomiędzy kilkoma kolejnymi
pokoleniami matek i córek.
Na początku dwudziestego wieku pełna temperamentu Marta Schneider opuszcza Szwajcarię w
poszukiwaniu lepszego życia, zdeterminowana spełnić nadzieje swojej matki. Jej bogata w doświadczenia
podróż prowadzi ją przez Europę do Kanady, gdzie poznaje przystojnego Nicklasa Walterta. Nie była jednak
w pełni przygotowana ani do poświęceń, jakie musi ponieść, ani do małżeństwa czy macierzyństwa, kiedy
dociera na pustynne tereny Kanady, a następnie na obszary suchych kalifornijskich dolin, by zajmować się
rodziną.
Nadzieją Marty jest zapewnić dzieciom lepsze życie, ale doświadczenie nauczyło ją, że szansę przetrwania
mają najsilniejsi. Jej trudna miłość, często jest źle odbierana, szczególnie przez starszą córkę Hildemarę
Rose, która zabiega o akceptację matki. Pośród dramatu drugiej wojny światowej Hildie przeżywa swoją
wielką miłość i sama zakłada rodzinę. Lecz nieoczekiwane i tragiczne wydarzenia zmuszają matkę i córkę do
stawienia czoła swoim ułomnościom i pogłębiającą się, dzielącą je przepaścią, któragrozi rozłąką na zawsze.
Francine Rivers, jest autorką bestsellera Potęga miłości, która została uznana za klasykę literatury
chrześcijańskiej i przez niemal dziesięć lat zajmuje miejsce na liście bestsellerów. Francine opublikowała
ponad 20 powieści z motywem chrześcijańskim (wszystkie należą do grupy bestsellerów). Jej powieści
chrześcijańskie były wielokrotnie nagradzane. W marcu 2010 roku Francine została uznana za najlepiej
sprzedającą się pisarkę na liście New York Timesa, kiedy to Potęga nadziei zadebiutowała na 12 miejscu listy
bestsellerów.
Książki Francine zostały przetłumaczone na dwadzieścia różnych języków i w wielukrajach, takich jak
Niemcy, Holandia, czy Południowa Afryka, uznane są za bestsellery.
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Francine i jej mąż Rick mieszkają w Północnej Kalifornii. Pisarstwo przybliża ją do Boga,a przez swoją pracę
może wyrażać uwielbienie dla Jezusa za to wszystko, co On czyni w jej życiu.
Recenzja książki wortalu granice.pl
Książka otrzymała w plebiscycie wortalu Granice.pl tytuł "Najlepsza książka na zimę" w swojej kategorii.
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