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Gdy dostałam tamtą pracę,
myślałam, że złapałam Pana
Boga za nogi. Problemem
był tylko szef. Okazało się,
że ma słabość do młodych
dziewczyn przychodzących
do ﬁrmy. Zmusza je do seksu, a tym, które odmawiają,
zatruwa życie i wyrzuca na
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Po tym, co się stało, dotarło
do mnie, że nie miałem racji.
Przez pasję, która przesłoniła mi wszystko, moja
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To chyba żart!

Czy wiesz,
że…

Mieszkańcy Wenecji stają przed wyborem
: wyprowadzić się czy zostać, mimo trudności cod
ziennego życia
w częściowo zalewanym mieście. W dob
ie renesansu
Wenecja była jednym z najbardziej zalu
dnionych
miast na świecie. W XV wieku liczyła
prawie 200
tysięcy mieszkańców. Dane z drugiej poło
wy XX wieku
dowodzą, że liczba ludności w tym mie
ście systematycznie spadała. 45 lat temu w Wenecji
mieszkało 157
tysięcy osób, w 2001 roku liczba ta spa
dła poniżej 100
tysięcy (97 tysięcy). Z inicjatywy grupy
rodowitych
wenecjan, mieszkających tam od pok
oleń, zainstalowano licznik mieszkańców, by pokaza
ć, że miasto
na lagunie stale się wyludnia. Według
najnowszych danych w historycznym centrum
i na okolicznych wyspach mieszka
obecnie 83 755 osób.
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