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Brakowało mi w życiu adrenaliny. No to ją dostałam.
Tyle, że wystarczy mi do końca życia. Byłam na skraju
załamania nerwowego. Znalazłam się w potrzasku.
Nie miałam dokąd uciec ani gdzie się schować.
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¶�Nigdy jej nie zapomnę
Jedynym wspomnieniem po wypadku są blizny, migreny
i luki w pamięci. Kraksa wykasowała mi z głowy całe moje
życie… Jednak, gdy ujrzałem tę blondynkę, poczułem, że
skądś ją znam. Poszedłem jej śladem.
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Wczasy pod gruszą zmieniły wszystko! Najpierw strasznie
się nudziłam, a potem myślałam tylko o tym, jak uciec
dwóch napalonym menelom. Oni naprawdę chcieli mnie
skrzywdzić, a moje ciało wrzucić do rzeki…
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Czy wiesz, że…

okigahara (nazywany również Morzem Drzew) to
owiany tajemnicą las leżący u podnóża góry Fuji. Dla
niektórych jest atrakcją turystyczną, dla innych zbiorowym grobem samobójców. Zainteresowanie tym kultowym już
miejscem w pobliżu Tokio jest ogromne. Spokój i cisza, które
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panują w lesie sprawiają, że Japończycy lgną do niego, chcąc
przemyśleć swoje życie i… z nim skończyć. Statystyki są ponoć
przerażające, jednak przedstawiciele władz unikają podawania danych, by przykład samobójców, którym udało się osiągnąć cel, nie zachęcał innych. Japońscy spirytualiści uważają,
że samobójstwa popełniane w lesie przeniknęły do drzew, przez
co odczuwa się tam bardzo skrajne emocje; wszechogarniający smutek i brak chęci do życia. Miejscowi twierdzą, że do
lasu ludzie zapuszczają się z trzech powodów. By podziwiać
malownicze krajobrazy Góry Fuji, by poczuć dreszczyk emocji,
niepokojącą atmosferę i wreszcie, by… pożegnać się z życiem.
Las Aokigahara już w czasach starożytnych owiany był złą
sławą. To właśnie do tego lasu w czasie wielkiego głodu wywożono z okolicznych wiosek starców, osoby chore, niedołężne
oraz dzieci, których rodzina nie była w stanie wyżywić. Ludzie
umierali tam albo z głodu, albo rozszarpywani przez dzikie
zwierzęta. Według legendy ich dusze nawiedzają to miejsce.
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