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Cunoscutul om de afaceri din Siberia Occidentală, Vladimir Nicolaevici Megre, într-una din
expediţiile sale comerciale de-a lungul fluviului Obi, o întâlneşte pe Anastasia - această
femeie extraordinară - întâlnire care avea să-i schimbe viaţa radical şi pentru totdeauna. Cartea
istoriseşte cele trei zile petrecute de autor în taigaua siberiană în compania Anastasiei. Cum
de neobişnuită este această eremită, cât sunt de ciudate viziunile ei asupra omenirii,
asupra modului de viaţă pe care o duce umanitatea contemporană; sunt caracteristicile
povestirii...

Cedrii Sunatori ai Rusiei
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Continuarea primei cărţi a seriei, Cedrii Sunători ai Rusiei

vorbeşte despre peripeţiile, uneori dramatice, ale lui Megre, care, convins de vorbele
Anastasiei şi împins de gândurile care nu-i mai dau pace după întâlnirea cu ea,
porneşte spre Moscova pentru a transpune sau măcar a încerca să transpună în
realitate visul Anastasiei. Imboldit de promisiunea făcută Anastasiei de a institui o
asociaţie a oamenilor de afaceri ruşi cu intenţii curate şi de a scrie o carte despre cele
trăite şi învăţate în taiga, Megre este prins în vârtejul evenimentelor care îl poartă chiar
în pragul sinuciderii, lăsându-l să creadă ...

Spatiul de iubire
ISBN: 9789738779228

Spaţiul de Iubire, cea de-a treia carte a seriei Cedrii Sunători ai Rusiei,

reprezintă nu numai un tezaur de învăţăminte spirituale atât de necesare vremurilor ce le
traversăm, dar simbolizează şi un gigantic pas spre desăvârşirea artistico-literară a autorului
Megre. Avem de a face, de data aceasta, comparativ cu primele două cărţi, cu o rafinare
a exprimării şi a stilului literar şi cu o mai înaltă conştiinţă a scriitorului pentru ceea ce
Anastasia, prin intermediul lui, ne transmite...

Creatia
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Creaţia reprezintă apogeul atât în plan artistic al cărţilor cât şi în plan

spiritual. Sunt prezentate frânturi din începuturile existenţei terestre a omului. Dumnezeu - cine
este, cum este, cum a conceput Creaţia, din ce s-a inspirat în Preamăreaţa Sa Operă, cum a
zămislit viaţa aşa cum o cunoaştem astăzi şi care sunt diferenţele dintre Primordialitate şi
contemporaneitate.
Toate acestea sunt subiectele celei de-a patra cărţi. Modul transparent şi coerent în care
Megre (mai bine spus Anastasia) descrie &quot;Big Bang-ul&quot; taie respiraţia... Nu
dogmatic, nu stereotipic, ci logic, atât cât logica-şi poate aduce aportul în descrierea unor fapte
atât de cruciale pentru existenţa umană. Nu ne rămâne decât să vă invităm s-o citiţi.

Cine suntem noi?
&quot;Cine suntem noi?&quot;- Una din întrebările fundamentale ale omenirii,
întrebare care a frământat atâtea minţi în decursul istoriei. întrebare la care ajunge şi V.N.
Megre în decursul minunatei relaţii pe care o are cu &quot;eremita&quot; Anastasia. Cine este
ea? Cine suntem noi? Cum putem acţiona aici în plan fizic pentru a atinge fericirea mult visată,
Raiul - Aici - pe Pământ. Avem, oare, libertate sau suntem doar pioni pe o tablă de şah - fiind
acţionaţi de forţe externe, oricare ar fi acelea? Ce înseamnă simplitatea şi profunzimea
filozofică - filozofia morţii şi filozofia Vieţii? Ce este apocalipsa şi cum poate transcende Iubirea
Adevărată timpul şi spaţiul?...
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