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Krótkie streszczenie książek.

Dorie, dziewczyna której nikt nie kochał - Doris Stone
Jako dziecko Dorie została odrzucona przez swoją matkę odesłana do domu dziecka gdzie była
regularnie bita przez przełożoną, a nieco później przez okrutnych rodziców zastępczych.
Mówiono jej, że jest brzydka i niekochana. Dorie nigdy wcześniej nie zaznała miłości, aż do
momentu, kiedy grupa studentów odwiedziła dom dziecka i powiedział jej, że Bóg ją kocha.
Kiedy zaakceptował tę miłość, jej życie zaczęło się zmieniać. Dorie ... to wzruszająca i
prawdziwa historia o tym, jak Boża miłość może przemienić ludzkie życie.
Psycholog rozmawiający z nią stwierdził, że po latach tych przejść powinna być strzępkiem
nerwów, na lekach uspokajających. Zamiast tego Dorie jest spokojną i zrównoważoną kobietą
zaangażowaną w służbę społeczną.
Potęga Miłości - Rivers Francin
Rzecz dzieje się w krainie złota, w Kalifornii, w roku 1850. To czasy, w których mężczyźni
gotowi byli sprzedać swoją duszę za torbę złota, a kobiety sprzedawały swoje ciała, żeby
znaleźć dach nad głową. Według Angel, od mężczyzn nie można było oczekiwać niczego
innego, jak tylko oszustwa i zdrady. Sprzedana w dzieciństwie do domu publicznego, teraz żyła
podsycaną ciągle nienawiścią. Najgorętszą nienawiść żywiła do mężczyzn, bo to oni
wykorzystywali ją i porzucali, zostawiając w jej wnętrzu przerażające poczucie pustki. Wtedy
spotkała Michała Ozeasza... Michał we wszystkim pragnął postępować zgodnie z Bożym
sercem, dlatego posłuszny Jego wezwaniu, ożenił się z Angel i obdarzył ją bezwarunkową
miłością. Powoli, dzień po dniu, udowadniał swoim życiem, że nie spełni gorzkich oczekiwań
żony. W końcu serce Angel zaczęło topnieć, bez względu na to, jak bardzo pragnęła się temu
przeciwstawić. Niestety, wraz z tą nieoczekiwaną przemianą serca, Angel zaczęła odczuwać
miażdżące poczucie winy i braku własnej wartości. Rozpoczęła się jej ucieczka...
- Książki są do zdobycia przez Internet, w księgarniach internetowych.
"Potęgę miłości" przeczytałem w dwa dni (kilkaset stron). Znajomy ze Śląska, powiedział, że
wiele powieści w życiu przeczytał, ale ta jest wyjątkowa. Zamówił chyba z siedem egzemplarzy i
porozdawał po rodzinie.
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