„Nincs fontosabb dolog, mint az ember önrendelkezési joga, nincs szebb és nagyobb lehetőség a
szellem és a lélek számára, mint az, hogy felismerjük önrendelkezési jogunk, és ezáltal létünk és helyünk a világban tudatossá válik.”
Czanik Csaba Árpád
A XXI. század elején, egy a multimédia által uralt, a nyomtatott könyvet
kissé háttérbe szorító világban valóságos irodalmi csemegét tart a kezében kedves Olvasó,
– ha szereti az évszázadokon átívelő családi kalandregényt,
– ha szereti a történelmet,
– ha érdeklődik a mai világban oly sokszor negatív felhanggal illetett spirituális tanok, és azok természettudományos, – matematikai, kvantumfizikai, biokémiai és pszichológiai – megközelítése iránt,
– ha érdekli az emberi psziché működése, mely minden ember belső motorja a létezésében,
– ha fogékony a világunkat átszövő titkos társaságok létét vitató, és azok
működési rendszerét firtató gondolatokra,
akkor rátalált a műre, mely mérhetetlen információtartalma mellett szórakoztatóan izgalmas, gyakran váratlan fordulatokkal teli eseményeken keresztül visz egy külső és belső utazásra.
Minden család legnagyobb értéke, ékköve a gyermek, a jövő generáció,
mely a továbblépés lehetőségeit hordozza magában. Amit a szülő hosszú
évtizedek alatt megtanul, megél, az gyermekének gondolati világában, ha
tetszik génjeiben már alapvetésként van jelen, arra építi további ismereteit,
azt bontja ki benne a szülő, mint ajándékot. Ezen folyamatok sikerei és sikertelenségei, valamint a vér szerinti rokonság és a „véletlenszerű” kapcsolódási pontokon keresztül létrejövő családtaggá válás folyamata
érdekes gondolatokat vetnek fel a regény olvasása közben.
A könyv elején egy főként a francia forradalom idején játszódó kalandos,
olykor felkavaró társadalomkritikán keresztül ismerhetjük meg a regény
további megértéséhez elengedhetetlen eseményeket és szereplőket, akiket
aztán izgalommal keresünk, vagy nagy örömmel, olykor döbbenettel ismerünk fel másokban.
Czanik Csaba Árpád eddig megjelent könyveinek ékköve ez a mű, mely
jelentősen eltér az író eddigi, megszokott stílusától. A történetben szereplő
kilenc nagy értékű, titkos könyv vándorlása a különböző országokban,
azok sokrétű információtartalma, kalandos eseményeinek sora indokolja,
hogy ott van a könyv helye minden könyvespolcon.
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