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PrzedmowaPrzedmowa

Zawsze chciałem być bogaty. Tak daleko, jak mogę sięgnąć pamięcią 

w głąb mego dzieciństwa, zawsze – zwłaszcza jako już trochę większy 

chłopczyk – chciałem być bogaty. Do scen dantejskich dochodziło, 

gdy bawiłem się  z  moim rodzeństwem w sklep.  Jedno z  nas  było 

sprzedawcą, a pozostali  byli  kupującymi. Gra trwała do momentu, 

gdy to ja kończyłem być sprzedawcą i przychodziła kolej na następ

nego, by stanąć za ladą i handlować. Za żadne skarby nie można było 

mi wytłumaczyć, że to tylko zabawa i pięć minut wcześniej zarobione 

pieniążki  muszę teraz  oddać.  Płakałem,  histeryzowałem i  krzycza

łem, że to moje pieniążki, że to ja je zarobiłem i nikomu ich nie od

dam. 

Kończyło się to tak, że wszystkim przechodziła ochota na kontynu

owanie zabawy w sklep ze mną, no, chyba że było popołudnie i nasz 

ojciec już zdążył wrócić z pracy. Gdy tak było, do akcji wkraczał tata, 

bardzo stanowczo i jednoznacznie dawał mi do zrozumienia, że nie 

jestem pępkiem świata, a gdy to nie pomagało, dostawałem klapsa – 

i wtedy mogłem płakać już nie z powodu odebranego mi utargu i mo

ich pieniążków, ale z powodu tego, że mi się oberwało. 

Wracając  do  tematu:  gdy  tylko  zacząłem  myśleć,  chciałem  być 

bogaty. Niektórzy członkowie mojej rodziny czasami żartują, że pew

nie pierwszym słowem, jakie wypowiedziałem, nie było „mama” czy 

„tata”, ale „dolary1”. Albo od razu całe zdanie: „Jak można na tym za

robić?”. Pewnie tak nie było, bo mimo podświadomego zamiłowania 

do biznesu, byłem w pełni normalnym dzieckiem: uwielbiałem ma
1 Autor, żeby ujednolicić walutę, wszystko przeliczył na dolary. Jeżeli Czytelnik 
chce dowiedzieć się, jakie to kwoty w złotówkach, powinien zastosować przelicz
nik 1 $ = 3,30 PLN. 
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miny budyń waniliowy z rodzynkami, grałem całymi popołudniami 

w piłkę  nożną,  oglądałem  bajki  w  TV,  a  gdy  bawiłem  się  na  po

dwórku, to wieczorem byłem taki ubrudzony, że tylko oczy było wi

dać, a mama miała problem, by mnie domyć.

Mimo całej takiej otoczki normalnego dzieciństwa, świat biznesu sta

nął dla mnie otworem bardzo wcześnie, gdyż już w szkole podstawo

wej, gdzie zakładałem swoje pierwsze biznesy, o których więcej opo

wiem w dalszej części książki. Sprawa nabierała tempa z każdym ro

kiem, gdy dorastałem. Dorabiałem na budowach i zbierając truskaw

ki na kolanach – czasami nawet po trzynaście godzin dziennie. Wiele 

razy bankrutowałem albo z różnych powodów musiałem zaprzesta

wać danej minidziałalności. Więcej razy mi się coś nie udawało, niż 

udawało. Częściej mój pomysł okazywał się niewypałem, a czasami 

nawet kompletnym niewypałem, niżeli udawało mi się coś dokonać. 

Niemniej jednak nigdy się nie poddawałem i uważam, że właśnie to 

poprowadziło mnie do sukcesu.  

Mówi się, że nigdy nie upada tylko ten, kto nie chodzi, a ja upadałem 

wiele razy. I tak jak nie dziwi nas, gdy ktoś idąc chodnikiem, potknie 

się i upadnie, tak dziwne może się wydać, że ktoś po upadku nie pod

niesie  się,  nie  wstanie.  Ja  starałem się  powstać zawsze.  Nie  tylko 

w biznesie – również w życiu prywatnym. Czasami miałem wrażenie, 

że idąc, nie upadłem na chodniku, ale przewróciłem się na akurat re

montowanej drodze i wpadłem prosto pod walec, który mnie przeje

chał  i  spłaszczył.  Trochę jak w bajkach.  Problem polegał  tylko na 

tym, że bohater kreskówki w tym momencie wkładał kciuk do ust, 

z całej siły dmuchał i tak się sam nadmuchał, stając się równie okrą

gły jak przed pięciu minutami, gdy go jeszcze walec nie spłaszczył. 

Niestety my, ludzie, nie mamy takich zdolności i po każdym małym 

lub większym kryzysie długo liżemy rany. Pod tym względem nie je
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