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Lika visst som gryningen
av Francine Rivers
Atretes, germansk krigare och hyllad gladiator, 
vann sin frihet genom våld ... men hans liv håller 
på att förändras för alltid.
   Lika visst som gryningen, tredje och avslutande boken 
i trilogin Lejonets märke, tar vid där Ett eko i mörkret 
slutade.
   I den här avslutande delen av trilogin Lejonets 
märke återvänder den germanske krigaren Atretes 
för att spela en central roll i berättelsen. Han lovar 
att riva upp himmel och jord för att hitta sitt barn 
– sonen han trodde var död, men vars liv Hadassa 
räddat – och återvända med pojken till Germanien.
   Längs vägen får Atretes tampas med sin starka 
avsky för Rom – och allt och alla som är förknippade 
med den staden.
   Atretes stolthet och uppdämda ilska gör att han 
ständigt riskerar att hamna i trubbel, vilket leder 
till ökade spänningar. Självaste kejsar Domitianus 
bestämmer sig för att få tag på Atretes igen och 
tvinga honom tillbaka till arenan. 
   Dessutom står ytterligare en person i hans väg: en 
kristen änka som har tagit hand om barnet sedan 
det föddes. Atretes har inte räknat med Rispas 
motstånd mot att ”hennes son” ska tas ifrån henne 
– inte heller är han förberedd på hennes styrka och 
skönhet. Alltifrån deras första möte fångas de två i 
en stormig viljornas kamp. 
   Under den långa, strapatsrika resan växer hos 
Atretes insikten om att Guds kärlek kan läka alla sår 
och frambringa en ny gryning.
 

francine rivers är en både 
omtyckt och prisbelönt författare, 
och har skrivit böcker under snart 
trettio års tid. Hennes författar-
skap har vunnit flera utmärkelser, 
bland annat ECPA:s guldmedalj, 
och gjort henne mycket uppskat-
tad bland miljontals läsare över 
hela världen.
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