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HISTORIE

Fundament
Dorastałam w rodzinie
zastępczej. Kobieta, która
mnie wychowała, była
bardzo mądrą osobą.
Nauczyła mnie, że nie tyko
z sukcesów, ale także z porażek można czerpać siłę.
Dzięki tej nauce przetrwałam bardzo ciężkie chwile
w swoim życiu. Nie pozwoliłam się złamać.
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Koniec koszmaru
To ja, jako mały chłopiec,
znalazłem ciało swojej matki…
Trudno opisać, jaka była to
dla mnie trauma. Od tamtego
czasu, przez niemal czterdzieści lat szukałem mordercy mamy. I pomyśleć, że
w momencie gdy chciałem już
odpuścić, poświęcić się żonie
i dziecku, znalazłem martwego, łaciatego kundelka
o klapniętych uszkach… str. 24

Głos
w jego głowie

To zła kobieta była… ................................. 30

W historii medycyny można znaleźć wiele zadziwiających przypadków.
A jednak lekarze wciąż nie
wiedzą wszystkiego… Tak
było z moim przyjacielem,
Kubą. Twierdził, że nosi
w swojej głowie dziewczynkę, która mówi mu
straszne rzeczy…
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Czy wiesz,
że…

8 sierpnia 1963 roku 15-osobowy gang,
dowodzony przez
Bruce’a Reynoldsa, zatrzymał pociąg na
moście kolejowym niedaleko miejscowości Mentmore
w Buckinghamshire. Bandyci ukradli z wagonu pocztow
ego ponad 2,6
miliona funtów, co w przeliczeniu na pien
iądze z początku XXI wieku daje ok. 40 mln funtów. Na
szczęście nikt
nie zginął, ale uderzony w głowę pałką
maszynista Jack
Mills nigdy nie odzyskał zdrowia. Napastn
icy zostali
złapani przez policję i osadzeni w więz
ieniu. Jednak po
15 miesiącach Reynolds i Ronnie Biggs
uciekli z więzienia
do Brazylii. Biggs został odnaleziony prze
z brytyjską
policję w 1974 roku, ale do ekstradycji
nie doszło, gdyż
brazylijskie prawo nie zezwala na ekstrad
ycję rodziców obywatela brazylijskiego (brazylij
ska przyjaciółka Biggsa była wtedy
z nim w ciąży).
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