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Rakovina vajeÄ•níkÅ¯. Hrozba, Ä•erná mÅ¯ra dÄ›sící Å¾eny nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ího vÄ›ku. NÄ›kdy se léÄ•ba povede, jindy je uÅ
To se také bylo údÄ›lem velmi oblíbené americké spisovatelky, autorky cca 30 knih pro dÄ›ti, nÄ›kolika monografií i uÄ•ebnic,
Amy Krouse Rosenthalové. Dva roky se snaÅ¾ila se zákeÅ™nou nemocí bojovat, ale pÅ™ed pár dny, 13. bÅ™ezna tr., to její
organismus vzdal.

Poslední text, který napsala, pÅ™íli&scaron; veselý nebyl. . Bylo to jen pár dnÅ¯ pÅ™ed její smrtí. Vy&scaron;el v The New Y
Times v rubrice &bdquo;Moderní lásky&ldquo;. V nÄ›m se Amy formou nÄ›Å¾né a milostné eseje vyznala ze své Å¾ivotní
lásky k manÅ¾elovi. A jak uÅ¾ bylo vÅ¾dy jejím zvykem, psala své rozlouÄ•ení se svÄ›tem zcela jinak, neÅ¾ by kdokoli Ä•eka
&ndash; v podstatnÄ› to byl &bdquo;seznamovací inzerát&ldquo;, ve kterém hledala pro svého milovaného Justina
novou manÅ¾elku, novou lásku. Jejím posledním pÅ™áním bylo, aby byl její Jason (52) &scaron;Å¥astný i v dobÄ›, aÅ¾ ho nav
opustí.

&bdquo;NapÅ™ed základní informace: mÄ›Å™í 178 cm, váÅ¾í 72,5 kilo, má pro&scaron;edivÄ›lé vlasy a oÅ™í&scaron;kovÄ
oÄ•i,&ldquo; zahájila Amy inzerát, kterým svému manÅ¾elovi chtÄ›la zajistit, Å¾e o nÄ›j po její smrti bude dobÅ™e postaráno.
&bdquo;Je snadné si zamilovat. UdÄ›lala jsem to hned, v prvním dni. " Psala o tom, jak je úÅ¾asnÄ› hezký, hodný a milující
muÅ¾, jaký je bájeÄ•ný táta. Vzpomínala také na spoleÄ•né záÅ¾itky uplynulých &scaron;estadvaceti &scaron;Å¥astných let,
bÄ›hem nichÅ¾ vychovali tÅ™i dÄ›ti &ndash; Justin/24 let, Miles/22 let, a nejmlad&scaron;í, 19 letou Paris. Psala o Jasonových
koníÄ•cích, o tom, jak miluje hudbu, jak bájeÄ•nÄ› umí vaÅ™it. &bdquo;Rád cestuje, chodí do fitka a maluje. S domácími
pracemi ochotnÄ› pomáhá a svou Å¾enu rád pÅ™ekvapuje maliÄ•kostmi.&ldquo; Nemá smysl vyjmenovávat, jaké
dal&scaron;í skvÄ›lé vlastnosti Amy na svém muÅ¾i vidÄ›la, kdyÅ¾ ho nabízela Å¾enám, které snad pÅ™ijdou po ní.
&bdquo;MoÅ¾ná byste si chtÄ›la vzít mého manÅ¾ela&ldquo;, vyzvala umírající spisovatelka láskyplnÄ› Ä•tenáÅ™ky&hellip; By
to velké vyznání spoleÄ•nému Å¾ivotu a lásce - Ä•íst ho, znamenalo mít pÅ™i ruce velký, hodnÄ› velký kapesník. Esej mÄ›la
obrovský ohlas. Amy Krouse Rosenthal zemÅ™ela jen pár dní po jejím zveÅ™ejnÄ›ní&hellip; d@niela
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