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Ta historia wydarzyła się naprawdę. Akcja książki rozgrywa się podczas jednej
nocy w zdewastowanym przez straszliwą burzę Wrocławiu.

Fabuła koncentruje się głównie wokół wydarzeń z życia osobistego
młodego małżeństwa oraz ich najbliższych. 

W drugiej części książki pojawiają się motywy związane z szerzącą się w Polsce
epidemią Covid19. Główni bohaterowie walczą z przeciwnościami losu o swoje

 marzenia i miłość. Motyw walki i przeciwdziałania trudnościom, które pojawiają marzenia i miłość. Motyw walki i przeciwdziałania trudnościom, które pojawiają
się w życiu codziennym, jest wyraźnie zarysowany w tej opowieści. Będzie się
działo! Dlatego zachęcam wszystkich do przeczytania tej krótkiej opowieści...

Robert Fujak urodził się w 1975 roku. Na dzień dzisiejszy
pracuje a dodatkowo pisze i czyta dużo fajnych książek.
Uwielbia słuchać muzyki, oglądać ciekawe filmy, a także
sport i spacery. Chętnych Czytelników zaprasza do swojej
Grupy na Facebooku o nazwie Holy Squad, a także na swoją
stronę: www.facebook.com/robertfujakofficial/ oraz
Instagram: @robertfujakofficial. Twierdzi, że pisarstwoInstagram: @robertfujakofficial. Twierdzi, że pisarstwo
jest super.
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Rozdział pierwszy

Było mu ciężko na sercu i duszy, bo nie wierzył w to, co się kilka-
naście dni temu wydarzyło w jego życiu. Był na cmentarzu. Modlił 
się, płakał i prosił Boga o cofnięcie czasu do chwili sprzed tego, 
co go spotkało. Często zastanawiał się nad tym, dlaczego tak się 
stało. Dlaczego odeszła? Miał mętlik w głowie oraz różne myśli. 
Te myśli czasami były nazbyt odważne. Źle się czuł. Oszalał i za-
pomniał o tym, że jest na cmentarzu, ale wiedział, po co i dlacze-
go tu jest. Tak naprawdę nie stracił pamięci. Był świadomy tego, 
iż stracił ukochaną swego życia. Ale te myśli wokół niego ciągle 
wirowały, układając się w ciąg wspomnień.

Boże drogi! Dlaczego moja żona umarła? Mieliśmy tyle pla-
nów! Chcieliśmy mieć dzieci! Przecież byliśmy razem dopiero pół 
roku! Dlaczego odeszłaś? Tak bardzo cię kochałem! Co ja też my-
ślę! Kocham cię! Nawet jak ciebie przy mnie nie ma, to będę cię 
kochać aż do śmierci! Na zawsze! Boże! Niech ona ożyje! Pozwól 
jej na to! Ona nie była złym człowiekiem! Była najlepsza i najcu-
downiejsza! Dlaczego mi ją zabrałeś? To była miłość mego życia! 
Najważniejsza osoba na tym świecie!

Dwa tygodnie temu w jego życiu wydarzyły się straszne histo-
rie. Nagle zażądano od niego okupu. Jego żona została porwana 
i przywiązana do kaloryfera w jakimś opuszczonym magazynie. 
Tak naprawdę, nie wiedział, jak ma się zachowywać w tej sytuacji. 
Wtedy dużo nad tym myślał. Czy dać im te pieniądze i uwolnić 
żonę? Podjął decyzję. Nie da porywaczom pieniędzy, a żonę za 
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wszelką cenę uwolni. Nie może dać się szantażować przez całe 
życie. Nie ma mowy! Pieniędzy, zgodnie z jego postanowieniem, 
złoczyńcy nie dostali. Ale to wszystko skończyło się źle dla jego 
żony i dla niego. Gangsterzy byli bezwzględni. Najpierw ją za-
strzelili, a potem podpalili cały magazyn. Po jego żonie nic nie 
zostało. Nie miał co zbierać. Najgorsze jest to, że nawet nie zdą-
żył się z nią pożegnać. Powiedzieć jej, że ją uratuje i kocha ponad 
życie. Chciał jej to wszystko wyznać, ale nie miał takiej szansy. 
Wiedział tylko jedno. Przecież kilkanaście razy jej o tym mówił. 
Ona na pewno to wszystko pamiętała. Wiedziała, że ją kocha, i to 
nad życie. Szkoda, że wszystko tak się skończyło. Jednym słowem 

– źle. Jak można być tak bezwzględnym i zabić niewinną kobietę, 
która nic złego nie zrobiła? Czy ludzie muszą być aż tak brutalni 
i źli? Mówi się trudno, bo takie w dzisiejszych czasach jest życie. 
Ludzie są okrutni. Liczą się pieniądze, a nie człowiek. Dla kilku 
marnych groszy potrafią nawet zabić człowieka. Ludzie byli, są 
i zawsze będą źli. Tak naprawdę nigdy nie uniknie się bólu zada-
nego przez innych. Na swojej drodze zawsze można spotkać złe-
go człowieka. Jest dobrze, a w pewnym momencie może być źle 
i okropnie. Tak to już w naszym życiu się dzieje. Nawet jak się 
będziesz starać być dobrym człowiekiem, to czasami wyjdzie od-
wrotnie. W przypadku tego młodego chłopaka tak było. Spotka-
ło go nieszczęście i zarazem wielkie zło. Nie zdawał sobie sprawy 
z tego, że jego życie tak się potoczy. Jednym słowem, zamiast ra-
dości i szczęścia spotkała go tragedia.

Będąc na cmentarzu, ciągle się modlił.
Chcę, żeby ona była teraz koło mnie! Oddajcie mi ją! Błagam! 

Boże ukochany! Dlaczego mi ją zabrałeś? Co ona złego zrobiła, 
że musiała odejść? Moim zdaniem nie zrobiła nic złego! Była do-
bra, wspaniała i najlepsza na świecie!

Tydzień po jej śmierci młody chłopak oszalał, a rodzice, nie-
pokojąc się jego stanem zdrowia, umieścili go w szpitalu. Leka-
rze leczyli go przez miesiąc. W ciągu dwóch kolejnych miesięcy 



wziął się w garść. Po wyleczeniu zaczął jakoś funkcjonować, ale to 
wszystko, co się wydarzyło, pozostało w jego pamięci na zawsze. 
Wiedział, że nigdy nie zapomni o zmarłej żonie.
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Rozdział drugi

Od momentu tragicznej śmierci żony chłopaka minęły dwa lata. 
Można powiedzieć, że ten czas, mimo udręki i nieustannej pa-
mięci o niej, jakoś mu upłynął, chociaż było strasznie ciężko. Ta 
tragedia w jego życiu już się skończyła. Mimo wszystko postano-
wił zamknąć na zawsze ten rozdział.

Rozpoczyna się kolejna przygoda w życiu chłopaka. Czy ta bę-
dzie wspaniała? To się dopiero okaże. Często jest tak, że gdy uło-
żymy sobie życie i myślimy, że jest dobrze, że zakochaliśmy się 
na zabój i trwamy w małżeństwie już dwanaście miesięcy, zdarza 
się tak, że coś nam to zburzy. Jakieś fatum może popsuć wszyst-
ko. Myślimy, że jest dobrze, aż tu nagle wszystko wywraca się do 
góry nogami.

Pewna przepiękna dziewczyna o imieniu Basia była w ciąży od 
pięciu miesięcy. Dziecko rozwijało się bardzo dobrze. Było zdrowe. 
Miał to być chłopczyk. Basia razem z Mateuszem nie mogli się go 
doczekać. Byli bardzo szczęśliwym małżeństwem. Żona Mateusza 
nie pamiętała dokładnie, kiedy zaszła w ciążę. Była to niesamo-
wicie cudowna wiadomość, bo przedtem często uprawiali seks. 
Właściwie kochali się codziennie. Aż w końcu się udało. Mąż był 
pod wrażeniem i bardzo się cieszył. Był taki szczęśliwy, że zapo-
mniał o tym, co tak naprawdę wokół niego się dzieje.

Pewnej nocy miał natłok myśli. Było to po tym, jak przestał 
kochać się ze swoją żoną. Ona zasnęła, a on w telefonie akurat słu-
chał pięknej piosenki o miłości. Wtedy się rozmarzył. Co w jego 
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głowie tak kołatało? Szczęście? Przede wszystkim szczęście. Cu-
downa miłość do dziewczyny, a zarazem żony, którą pokochał po-
nad życie. Ponad swoje możliwości bytowe. Z początku nikt nie 
chciał zaakceptować ich miłości. Ich szczęścia. Rodzice chcieli 
dla niego oczywiście innego szczęścia. Chcieli, żeby po wyzdro-
wieniu studiował prawo i został dobrym prawnikiem. Z początku 
zamierzał się na to zgodzić, bo to by mu odpowiadało, ale potem 
stwierdził, że nie. Sprawdzi wszystkie aspekty za i przeciw. Chciał, 
żeby wszystko poukładało się zgodnie z jego wolą. No i tak się sta-
ło. Ma swoje lata i nie będzie nikogo słuchać. Nie ma takiej opcji. 
Jednym słowem, nie zgodził się na propozycję rodziców. Gdyby 
się zgodził, to by żałował swoich decyzji, które były nieodwracalne. 
Trzeba brać odpowiedzialność za swoje życie. Nie można pozwolić 
na to, żeby ktoś tobą rządził i kierował twoim życiem. Nigdy na 
to nie pozwól, bo w przyszłości możesz tego żałować. Rób to, co 
kochasz, i to, co wychodzi ci najlepiej. Nie poddawaj się i spełniaj 
swoje marzenia. Bo trzeba je spełniać i wierzyć w to, że wszyst-
ko się uda i zawsze będzie najlepiej. Jak to się mówi, do przodu.

Mateusz był bardzo, bardzo szczęśliwy. Leżał u boku Basi, swo-
jej ukochanej żony. Dzisiejszej nocy ciągle myślał.

Tak bardzo się cieszę, bo ta dziewczyna jest prześliczna! Nie ża-
łuję tego, że ją poznałem! Nigdy w życiu! Byłbym nikim, gdybym 
twierdził inaczej! Warto jest mieć przy sobie piękną żonę! Jak ja ją 
kocham! Mocno i niesamowicie! Będę ją kochał do końca moje-
go życia! O przeszłości muszę zapomnieć! Tamtą kobietę będę pa-
miętał, ale teraz mam nową! Nie mogę rozdrapywać ran, bo moje 
życie musi toczyć się dalej! Jestem już zdrowy, a to najważniejsze!

Wsłuchany w przepiękną muzykę ciągle marzył i się cieszył. 
Cieszył się ze wszystkiego. Próbował zasnąć, ale nie mógł, bo 
muzyka, której słuchał, bardzo mu się podobała. Pięknej muzyki 
zawsze warto słuchać.

Nagle się ocknął, bo żona lekko potrząsnęła jego ramieniem. 
Wyrwała go z tego wytęsknionego letargu i pięknych marzeń. Dzięki 
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muzyce był całkowicie wyłączony. Nie wiedział, gdzie jest. Słu-
chawki na uszach zrobiły swoje. A muzyka pozwoliła mu odpłynąć.

– Mati.
Gdy go obudziła, zdjął słuchawki.

– O, moja piękna Basieńka. Jesteś moją boginią miłości. Wiesz 
o tym?

– Pewnie że wiem, mój ty ukochany rycerzu. Najpiękniejszy 
chłopaku całego świata. Jesteś mój.

– Oj tam. Co ty w ogóle opowiadasz.
– Mówię prawdę i mówię, jak jest.
– Jesteś kochana. Wiesz?
– Cieszę się, że tak mówisz.
– Zawsze będę tak mówił.
– A ty jesteś mój ukochany. I to na zawsze.
– Do końca życia, moja ty Basiu.
Przytulili się mocno do siebie i od czasu do czasu całowali. Ma-

teusz wyglądał wspaniale i bardzo dbał o siebie. Palcami gładząc 
jego policzki, czuła, że jak zawsze jest elegancko wygolony. Ład-
nie też pachniał kosmetykami Adidasa. Był wyższy od niej, miał 
metr dziewięćdziesiąt wzrostu, czarne, krótkie włosy i granato-
we oczy. Były wyjątkowe, a jednocześnie smutne. Zastanawia-
ła się nad tym, dlaczego te oczy są takie piękne, a jednocześnie 
smutne? Kiedyś chciała, nawet całkiem niedawno, o to zapytać. 
Uważała, że jest najpiękniejszym chłopakiem świata. Nikomu by 
go nie oddała. Za żadne skarby. Ma dwadzieścia dwa lata i jest 
cudowny. Jego okrągła twarz jest przepiękna, doskonała. Gdy go 
całuje, usta ma takie słodkie i gładkie. Pięknie pachną i nie moż-
na przestać ich całować. Zakochała się w tym chłopaku na zabój. 
Kochają się wielką i namiętną miłością. Są najszczęśliwszą parą 
świata i niech tak zostanie. Baśka bardzo cieszy się z tego, że ma 
tak wspaniałego chłopaka. Wie, że to jest człowiek o dobrym ser-
cu. Jest wspaniały i fajny, myśli. Oprócz niej w swoim życiu miał 
już kobietę. Ale teraz żadna inna dziewczyna i jakakolwiek osoba 
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