Okruchy
.
zycia
WYDANIE SPECJALNE

TYLKO

2
SPIS TREŚCI

99

ZŁ

NUMER 5 2017

HISTORIE
Skłamałam ........................................................ 4

¶ Skłamałam

Bezsensowne okrucieństwo ..................... 6

Uwikłałam się w związek, który dostarczał mi wielu emocji. A kobieta miotana nimi nie zawsze postępuje racjonalnie – przez żądzę zemsty zabrnęłam w ślepą uliczkę.
Zrobiłam coś strasznego…
str. 4

Czy Bóg mi wybaczy? ..................................10
Diabeł ...................................................................12
Chciałem się tylko zabawić .................... 16
Rodzinna tajemnica ................................... 18

¶ Rodzinna tajemnica

Ale mnie załatwiła! .................................... 20

Moje dzieciństwo nie należało do udanych. Nie mogłam
głośno mówić o tym, co mnie dręczy. Gdy raz spróbowałam, nie zostałam wysłuchana. Więcej, matka zarzuciła mi
kłamstwo i nakazała milczenie.
str. 18

Fałszywa dobroć ......................................... 24
Nie odpuszczę .............................................. 26
Dwie tragedie ............................................... 30

¶ Dobry człowiek

Muszę być cierpliwy .................................. 34

Mój mąż był znanym i szanowanym obywatelem naszego
miasteczka. Do czasu, aż ludzie poznali jego prawdziwe
oblicze. Zawdzięczam to trzynastoletniej córce, która postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
str. 36

Dobry człowiek ............................................ 36

Czy wiesz, że…

Krzyżówki........................................15, 23, 29

J

ednym z najgroźniejszych
seryjnych morderców
był Luis Garavito. Przez
media został nazwany Bestią.
Urodził się w Kolumbii. Jego
dzieciństwo było pełne bólu
i przemocy. W wieku 16 lat
uciekł z domu, ponieważ był
wykorzystywany seksualnie
przez ojca i sąsiadów. Popadł
w alkoholizm, leczył się psychiatrycznie, kilka razy próbował popełnić samobójstwo.
Zabijać zaczął w 1992 roku,
w wieku 35 lat. Gdy po aresztowaniu w 1999 roku stanął
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przed sądem, po wstępnych
przesłuchaniach przyznał się
do zamordowania 140 dzieci.
Jednak prawdziwa liczba jego
oﬁar jest prawdopodobnie
znacznie większa i może sięgać nawet ponad 300. Do dziś
władze odnalazły 114 szkieletów oﬁar mordercy. Jego oﬁarami padali chłopcy w wieku
od ośmiu do szesnastu lat,
których poznawał w okolicach
szkół. Kusił chłopców obietnicą podarunków, zapraszał
na spacer w odludne miejsca,
a następnie gwałcił swoje

oﬁary, torturował i zabijał
przy użyciu ostrych narzędzi;
czasami także je ćwiartował,
by ukryć ślady zbrodni. Ciała
zabitych często chował w zbiorowych mogiłach. Miejsce,
w którym uwięziono Garavito,
utrzymywane jest w ścisłej
tajemnicy. Został skazany na
30 lat, jednak ze względu na
współpracę z wymiarem sprawiedliwości, wyrok został automatycznie obniżony do 22
lat. Wywołało to w Kolumbii
dyskusję nad przywróceniem
kary śmierci.
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