
ÚVOD 

Po úspěchu prvních dvou mých knih jsem dostala mnoho emailů od lidí z celého světa. Tvrdili, že jsou 

výjimečné bytosti, a chtěli, abych s nimi udělala rozhovor. Tato kniha se zabývá jednou z těchto 

bytostí. Kontaktovala mne proto, aby mi řekla, že je ANDĚL. 

Nijak zvlášť bych se tímto neuvěřitelným prohlášením nezabývala, kdyby muž, který mi napsal, 

nepopsal zkušenost, kterou jsem prožila, když mi bylo sedm let. Tenkrát k mé posteli přicházel anděl, 

četl mi pohádky a ukládal mne ke spánku. Muž dokonce věděl, jak se jmenovala první pohádka, 

kterou mi anděl četl. Byla o oslíkovi, který byl příliš malý, než aby unesl svůj náklad, a jak si s ním 

nakonec poradil. Nikdy jsem o tom nikomu kromě své babičky neřekla. Jenže babička zemřela již 

před mnoha lety – a já jsem jako dospělá uvěřila, že mé vzpomínky na anděla a jeho návštěvy byly 

pouze dětským snem. 

Dostala jsem od něho několik dalších emailů, ale trvalo mi pár měsíců, než jsem na ně odpověděla, 

protože jsem v té době procházela mnoha životními změnami. Přestěhovala jsem se z Kalifornie do 

krásné malé chaty s výhledem na oceán ve státě Washington. Jakmile se můj život stabilizoval a já se 

usadila, domluvila jsem se s tímto údajným andělem, že se setkáme v místní restauraci v Neah Bay. 

Když jsem přišla na naše první setkání, seděl u stolu, u kterého obvykle sedávám. Okamžitě jsem 

poznala anděla, který ke mně v mých sedmi letech přicházel. Postavil se a s úsměvem kráčel směrem 

ke mně. Měl nazrzlé blond vlasy, hluboké zlatozelené oči, opálenou kůži, věk něco mezi třiceti a 

čtyřiceti lety. Vypadal velmi fit jako někdo, kdo fyzicky pracuje. 

Usmála jsem se na přivítanou, ale zároveň se moje oči zalily slzami a nemohla jsem říct ani slovo. 

Hluboko uložené emoce se nyní draly na povrch. Podívala jsem se kolem a cítila se trapně, ale nikdo 

se na mě nedíval. Muž ke mně natáhnul své paže a já se nechala obejmout. Cítila jsem se, jako kdyby 

mě objaly paže tisíců tatínků a maminek. Svět byl tak krásný a všechna bolest byla pryč. 

I nyní, při psaní těchto slov několik měsíců po našem setkání, mne tato událost naplňuje dojetím.  

 

 


