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Niniejsza książka to poruszająca historia człowieka, któremu życie nie oszczędziło żadnych doświadczeń.
Opowiada trudne i, momentami, smutne sytuacje, poprzez które autor był zmuszony przechodzić nie z
własnej woli. Jako dziecko zostaje porzucony przez matkę i pozostawiony pod opieką ojca alkoholika.
Następnie trafia do domu małego dziecka, przechodzi pod opiekę babci. Gdy wchodzi w konflikt z prawem,
policja zabiera go do pogotowia opiekuńczego. Później następują kolejne ucieczki, większe konflikty,
włamania, chuligaństwo i, ostatecznie, wyrok dla pełnoletniej osoby. Trafia do więzienia. To, co miało być
karą, stało się drogą do wolności. Pod koniec swojego pobytu słyszy przesłanie o „prawdziwej wolności”,
lepszej nadziei i nowym życiu w Chrystusie. Doznaje cudu.
Historia Piotra, choć początkowo tragiczna, jest historią triumfu nad niemocą, niedolą, odrzuceniem,
nieprzebaczeniem, bólem, cierpieniem. Pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga i że On daje się
znaleźć tym, którzy zwracają się do Niego całym sercem. W jego życiu sprawdziły się słowa proroka Izajasza:
Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali (Rz 10,20).
O Autorze: Piotr Piotrowski – były więzień zakładu karnego o zaostrzonym rygorze. Od paru lat w
szczęśliwym związku małżeńskim z Julią, wychowują córeczkę Agatkę. Obecnie mieszka w Gorzowie
Wielkopolskim i jest członkiem lokalnego kościoła.
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