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Francine Rivers - Znamię Lwa
- Głos w wietrze (Audiobook)
Cena

42,00 zł

Dostępność
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Stan magazynowy

4 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DRCA 015

ISBN

978-83-63097-82-0

Opis produktu
Głos w wietrze - I tom trylogii "Znamię Lwa" Francine Rivers - Audiobook
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.
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 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.
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 nić", "Dziecko pokuty", "Pudełko po butach", "Synowie pocieszenia". W 2018 r.
ukazała się najnowsza powieść "Arcydzieło".
Czyta: jeden z najbardziej ciekawych głosów radiowych, Ksawery Jasieński
Czas nagrania: 24 godz. 20 min. 37 sek.

Rok wydania: Kwiecień 2019
Nośnik: 2 x CD-MP3
Format: Audiobook
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