Příběhy končívají svatbou,
ten náš svatbou začíná. Oba
jsme si přáli mít co nejdříve
děti a velkou krásnou rodinu.
Za dva měsíce jsme zjistili, že
čekáme děťátko. Moc jsme se
na něj těšili a do poslední chvíle
jsme netušili, zda to bude holčička nebo kluk.
A byl to kluk! Narodil se 16.
února den před Popeleční středou a dali jsme mu jméno Karlík. Byl maličký, ale velmi krásný, s jemnými vlásky a širokým
úsměvem.

vi lodičku!

Nakresli Karlíko

Brzy se ale vyskytly komplikace. Lékaři zjistili, že mu střívka
nepracují, jak by měla, a hned
druhý den musel na operaci.
Operace proběhla dobře a Karlík bydlel v teploučkém inkubátoru, kde nabíral sílu, aby mohl
brzy domů. Tak tam strávil
necelých šest týdnů. Někdy
mu bylo hůře, jindy lépe.
Jednou večer se však dostavily
velké komplikace.
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