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InBunden

En lejoninna reser sig från sin sömn – en magnifik bild 
på styrka, passion och skönhet. Hennes blotta närvaro 
härskar över landskapet och beskyddar hennes ungar. I 
lejonflocken utgör lejoninnorna tillsammans en kreativ och 
strategisk styrka att räkna med. 

I boken Väck upp lejoninnan beskriver författaren Lisa 
Bevere bilden av en lejoninnas liv som ett kraftfull och 
ädelt exempel för kvinnor. Genom att studera de många 
överraskande egenskaperna hos denna fantastiska varelse, 
utmanar hon alla kvinnor att upptäcka en ny passion, 
skicklighet och vandra i ett djupare syfte.    

I boken får du lära dig hur du kan:
•	 Bli	en	häpnadsväckande	representant	för	styrka
•	 Bli	en	kraftfull	beskyddare	av	de	minsta	i	samhället;	

barnen
•	 Låna	ut	din	röst	till	de	som	själva	inte	har	någon
•	 Leva	i	ljuset	och	jaga	i	mörkret
•	 Tillsammans	med	andra	höja	din	röst	till	ett	rytande	

som förvandlar allt i omgivningen

Boken är full av insikter från naturen och introducerar 
läsaren till de många bibliska referenser som finns om le-
joninnan. Den är en inbjudande uppmaning till kvinnor att 
resa sig i styrka och antal för att förändra världen. Jesus är, 
trots allt, lejonet av Juda stam. Vi är hans lejoninnor och vi 
håller på att vakna upp!

”En bok som kommer få dig att se den enorma styrka och 
skönhet som Gud har gett till varje kvinna.”
joyce meyer, bästsäljande författare och bibellärare

”Lisas passion för att stärka andra kommer hjälpa dig att 
upptäcka ditt värde, syfte och de fantastiska gåvor som du har 
fått för att dela med dig av till din omvärld.”
victoria osteen, lakewood church, houston

”Den här boken kommer att påminna dig om att Gud ser våra 
drömmar långt innan vi själva får syn på dem. Den kommer att 
inspirera dig att resa dig upp i din kallelse och att arbeta för 
Guds rikes utbredning på jorden.”
brian & bobbie houston, hillsong church, australien

om författaren:
Lisa Bevere är en internationellt känd talare, 
bästsäljande författare och en av värdarna i 
TV-programet	The Messenger som sänds i mer 
än tvåhundra länder. Hennes hjärta brinner för 
att ta itu med sociala orättvisor och när hon 
inte är upptagen med att förändra sin omvärld, 
tillbringar	hon	tid	med	familjen;	maken	John	Be-
vere, deras fyra söner, svärdotter och sondotter.
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