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Odkrywcza, oryginalna, zaskakująca i świeża, świetnie napisana a momentami sensacyjna
książka, bez której nie da się zrozumieć i poznać prawdziwej historii upadku komunizmu. Autor,
jako pierwszy dziennikarz badający ten temat dostrzegł i opisał tak gruntownie, fundamentalne
przyczyny zwycięskiego starcia z czerwonymi siłami zła w latach osiemdziesiątych ubiegłego
wieku; przyczyny – dodajmy - które dotąd, przez wielu były lekceważone. Stawia intrygujące
pytania, nie boi się na nie odpowiadać i formułuje niezwykle odważne wnioski: To, co się stało
było jednym z najbardziej widocznych znaków ingerencji Boga w historię
- stwierdza.

Autor na potrzeby swojej książki przeprowadził kilkadziesiąt wywiadów z najważniejszymi
bohaterami wydarzeń opisanych w książce, od sędziego Williama Clarka i innych
współpracowników Ronalda Reagana, przez ludzi „Solidarności” jak śp. Anna Walentynowicz,
dysydentów rosyjskich jak Oleg Kaługin i Oleg Gordiejewski, po współpracowników Jana Pawła
II jak bp Paweł Hnilica czy śp. kard. Andrzej Deskur. Dotarł do nieznanych wcześniej
dokumentów oraz wykorzystał bogatą literaturę tematu. Opisuje wielu polityków, działaczy
społecznych, publicystów, ludzi dobrej woli, którzy w okresie zimnej wojny po stronie Zachodu,
jako oddani katolicy, protestanci i żydzi żywili przekonanie, że źródłem ich siły jest Bóg i
Opatrzność. Czy upadek komunizmu pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku był Bożym
planem? Czy dlatego w jednym czasie w sferze publicznej pojawiły się takie postacie jak Jan
Paweł II, Ronald Reagan i wielu innych, którzy mieli pewność, że Bóg chce zrobić coś
szczególnego właśnie w tamtym momencie i za sprawą tych ludzi? Cechowała ich zdolność
proroków z Biblii – poprawnie odczytywali wydarzenia im współczesne. „Sądzę, że warto to
podkreślić: Jan Paweł II i Ronald Reagan wiedzieli, że tylko Bóg może coś zmienić. Zmiany były
jednym z najbardziej widocznych znaków ingerencji Boga w historię w naszych czasach.
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Bardzo mi zależało, by spojrzeć właśnie na to wszystko przez ten pryzmat” – mówi Autor.

Cena detaliczna: 44.90 zł.

Dostępna: Dostępna w dobrych księgarniach, Empiku oraz na www.rafael.pl
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