... "Zmierzch świata" poza warstwą sentymentalną ma warstwę
polityczno-historyczną. Ukraińską. Ukraińsko-polską. Sądzę, że
gdybym odszedł od tego wątku, nie byłbym sobą. Zwłaszcza od
tej części, w której mieści się tragedia setek tysięcy ludzi z tak
zwanych przedwojennych kresów. Polską racją stanu (sądzę, że i
ukraińską) jest unikanie zadrażnień i uregulowanie stosunków z
sąsiadami. Nie można jednak przemilczeć tego, co się tam
zdarzyło, zaklajstrować przeszłości, bo to uregulowaniu
stosunków wzajemnych nie służy Przed 1990 rokiem była tylko
czarna legenda "czerwonych łun". Dziś, kiedy jak gdyby z
podziemia wyłaniają się setki, tysiące relacji na ten temat,
zaczerpniętych nie tylko z naszych, także z dawnych sowieckich
archiwów, widać wyraźniej, jaka to była rzeź. Byty to Bośnia i
Kosowo, tylko że pół wieku wcześniej.

Trzeci tom cyklu "Gwiazda Wenus, Gwiazda Lucyfer".
Kod Witelona - Mroczna tajemnica manuskryptu z XIV wieku.
Świat wokół Witelona pogrąża się w coraz większym szaleństwie.
Klęski pomoru, plagi zarazy, bratobójcze rzezie, polowania na
heretyków i czarownice oraz pogromy Żydów stają się
codziennością. Wielki mag i astrolog próbuje tymczasem
naprawić trzy nieudane piastowskie małżeństwa, posługując się
dobrze wypróbowanymi metodami - intrygą i trucizną. Spogląda w
głębię swej mrocznej duszy, aby odczytać przyszłe losy
królestwa. Niczym w magicznym zwierciadle ukazują się naszym
oczom kulisy tajnych zabiegów o polską koronę. Zabiegów
wypełnionych zdradą, oszustwem i skrytobójstwem... Nikt już
właściwie nie wie: Prawda to czy szatański apokryf!

Istnieją różne rodzaje przemocy: słowna, cielesna, psychiczna...
Przemoc, którą stosujemy, i przemoc, której jesteśmy ofiarami. W
każdym przypadku prowadzi ona do zła, sprawia, że życia staje się
ciągłą walką. Ten miniporadnik uczy, jak sprzeciwiać się przemocy,
pomaga zrozumieć jej źródła, pokazuje, jak nad nią zapanować, by
życie było piękniejsze.

Każdego dnia Twoje dziecko może spotkać się z niezasłużoną karą,
niesprawiedliwą oceną. Może stać się obiektem drwin lub
niepotrzebnego sztorcowania. Z pozoru drobne, lecz niezasłużone
kary, obelgi, wyzwiska powoli obniżają jego poczucie wartości, a
równocześnie uczą, że tak należy w życiu postępować. Ten
miniporadnik pokazuje dzieciom, jak sprzeciwiać się upokarzaniu,
jak radzić sobie nawet z drobnymi niesprawiedliwościami, aby w
przyszłości w konfrontacji z prawdziwym poniżaniem umieć
powiedzieć "nie".

