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¶ Pozbyłem się rywala
Kochałem ją, a ona wolała mojego kumpla. Patrzyłem na ich
szczęście i cierpiałem coraz bardziej. Nie planowałem tego,
co się stało, to był impuls. Nie miałem wiele czasu na podjęcie
decyzji. I tak niewiele to zmieniło. Przechytrzyli mnie.
str. 6

Ta jedyna przysługa .....................................10
Udawała oﬁarę ............................................. 12
Nudził się… ..................................................... 16
Intryga.............................................................. 18

¶�Nudził się…

Doczekałeś się, bydlaku! ......................... 20

Już nigdy więcej nie zachowam się tak lekkomyślnie. Facet
budził zaufanie, byłam przekonana, że ma dobre intencje. Niestety! Okazało się, że to szaleniec, który chciał sobie uatrak
uatrakcyjnić nudę codziennego życia, więc… mnie porwał.
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¶ Doczekałeś się, bydlaku!
Tak, wsadziła mnie do mamra. Za przemoc. Chodzę na terapię
i udaję, że chcę się zmienić w pantoﬂarza. A ja? Już obmyślam
zemstę. Przyjdzie wreszcie taki dzień, gdy stąd wyjdę, a wtedy pokażę swojej Kasi, co to jest prawdziwy ból i strach. str. 20
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ie żyje jeden z potężniejszych bossów sycylijskiej maﬁi,
szef cosa nostra, Toto Riina. Osiemdziesięciosiedmioletni
bandyta zmarł 17 listopada 2017 w szpitalu w Parmie.
Brutalności, z jaką załatwiał interesy (podobno własnoręcznie
zabił około 40 osób, a zlecił zabójstwo kilkuset), zawdzięczał
swój pseudonim – Bestia. Był też nazywany „krótkim” z powodu swojego niskiego wzrostu (1,58 m). Urodził się w Corleone.
Do maﬁi dołączył w wieku 18 lat, po dokonaniu zabójstwa na
jej zlecenie. Toto Riina poszukiwany był przez 24 lata. 15 stycznia 1993 roku został aresztowany w Palermo. Podczas aresztowania Riina twierdził, że jest tylko zwykłym księgowym, nie
zdradził jednak nazwy ﬁrmy, dla jakiej rzekomo pracował.
W czasie przesłuchania twierdził, że nigdy nie słyszał o maﬁi.
Został skazany na 26 wyroków dożywocia, w tym za zlecenie
zamachów na słynnych sędziów Giovanniego Falcone i Paolo
Borsellino. Podobno Riina do końca życia nie okazywał wyrzutów sumienia, a wręcz szczycił się swoimi występkami.
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