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Moje imię brzmiało: Orual, i byłam najstarszą córką Troma, króla Glome. 

Dla podróżnego, który przybywał do miasta od południowego wschodu,

Glome  znajdowało na lewym brzegu rzeki Szennit (...) Miasto wybudowano

w takiej  odległości od rzeki, jaką kobieta może przemierzyć w ciągu trzeciej 

części godziny, gdyż na wiosnę Szennit zawsze przekracza swe brzegi. 

Latem po wylewach pozostaje wyschnięty muł, brzegi porasta trzcina, a

wokoło pełno jest wodnego ptactwa. Mniej więcej w takiej samej  odległości

od brodu Szennit, w jakiej znajduje się miasto, możesz ujrzeć  po drugiej

stronie świątynię Ungit; mijając ją i udając się dalej na  północny wschód,

znajdziesz się prędko u podnóża Szarej Góry. Jej bóg,  który pała do mnie

nienawiścią, jest synem Ungit. Nie mieszka on jednak w jej domu; Ungit

przebywa w swej siedzibie samotnie. Najdalszą część  owego domostwa,

gdzie mieszka bogini, spowija ciemność, skrywająca jej  postać; jedynie

latem przez szpary w sklepieniu przebijają się  dymne  promyki światła,

dzięki którym można ją dojrzeć. Ungit to czarny kamień,  pozbawiony głowy,

rąk i twarzy, a jednak jest boginią niezwykle  potężną. Mój stary mistrz,

którego nazywaliśmy Lisem, mawiał, iż jest  ona tą samą boginią, którą

Grecy nazywali Afrodytą.
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Księgarnia Izajasz poleca

Smutek

Smutek C. S. Lewisa jest uznawany za najlepszą książkę dla 

ludzi przeżywających utratę bliskiej osoby, żałobę i cierpienie.

Słynny  pisarz, autor cyklu Opowieści z Narnii, napisał ją po

śmierci  ukochanej żony, Joy Gresham, która odeszła po dwóch i

pół roku walki z rakiem.

Problem cierpienia

Lewis stara się opisać  jedno z najsilniejszych przeżyć

właściwych każdemu człowiekowi -  cierpienie, którego przyczyną

może być śmierć, odrzucenie, zdrada,  ludzka złość, ale także

choroba, doświadczenie czysto fizyczne.  Problem  cierpienia

poszukuje także odpowiedzi na pytanie, dlaczego człowiek 

doświadcza bólu w świecie stworzonym przez dobrego Boga.

Zaskoczony radością

Zaskoczony radością to wciągająca autobiografia duchowa oraz

świadectwo wiary i nawrócenia, posiadające w sobie szczerość

i...

Rozważania o Psalmach

C.S. Lewis zaprasza czytelników do nietypowej lektury jednej  z

najpiękniejszych ksiąg Pisma Świętego. Rozważania o Psalmach

to  z jednej strony...
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