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Den kærlighed som sætter fri FRANCINE RIVERS Hent PDF 'Den kærlighed som sætter fri' er en medrivende
roman Hoseas Bog i Biblen. Det er en kærlighedshistorie af flere dimensioner, der har toppet bestsellerlisterne

i USA siden udgivelsen.

Francine Rivers’ roman udspiller sig i guldfebertiden i Det Vilde Vesten i 1850’ernes USA. Michael forelsker
sig i den prostituerede Angel. Hvad han ikke ved, er, at hendes iskolde ydre stemmer med hendes smadrede

indre. Han får brug for mere end almindelig kærlighed for at kunne elske hende.

Bogen er også en beskrivelse af forholdet mellem mennesket og Gud. Gennem romanens hovedpersoner får vi
et indblik i Guds smerte, når vi svigter Ham og Hans fuldendte kærlighed til os samt tilgivelsens virkning for

menneskers liv.

Det er en fantastisk spændende bog – en kærlighedshistorie af åndelige dimensioner, som har toppet på
bestsellerlisterne i USA siden udgivelsen i 2001.
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