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Miłość bez granic Nick i Kanae Vujicic
Niezwykła historia miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody
Jako młody chłopak dorastający w Australii, Nick Vujicic nie mógł zrozumieć, dlaczego Bóg dopuścił do tego,
że urodził się bez kończyn. Zastanawiał się, czy w przyszłości spotka swoją drugą połówkę. Kanae Miyahara
wychowywała się na drugim końcu świata, w Meksyku. Ze smutkiem obserwowała rozpad swojej rodziny i
zadawała sobie pytanie, czy trwałe, kochające się małżeństwo jest w ogóle możliwe. Z czasem Nick odkrył,
jaki cel wyznaczył mu Bóg, i jego życie nabrało nowego sensu. Jednak gdy po kolejnym nieudanym związku
pozostało mu tylko złamane serce, zaczął wątpić, czy kiedykolwiek się ożeni. Kanae miała za sobą relacje
oparte na powierzchownym zauroczeniu, ale pragnęła znaleźć mężczyznę o silnym charakterze i głębokiej
wierze – dobry materiał na pobożnego męża i ojca. Kiedy ich drogi przecięły się w niezwykłych
okolicznościach, Nick i Kanae uświadomili sobie, że Bóg posłużył się ich bolesnymi doświadczeniami, by
przygotować ich na to spotkanie… by przygotować ich dla siebie nawzajem!
NIE TRZEBA BYĆ IDEAŁEM, ŻEBY ZNALEŹĆ PRAWDZIWĄ MIŁOŚĆ
Urodzony bez rąk i nóg Nick Vujicic przezwyciężył ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i prowadzi
aktywne życie, które sam określa jako „obłędnie szczęśliwe”. Jednak w sprawach sercowych doznał wielu
zawodów i rozczarowań. Jako dwudziestokilkulatek wątpił, czy kiedykolwiek znajdzie kobietę, która go
pokocha i zechce spędzić z nim życie.
Kiedy spotkał Kanae, wszystko się zmieniło. Od razu między nimi zaiskrzyło, ale dopiero po wielu
perypetiach godnych romantycznej komedii pomyłek powiedzieli sobie „Tak”.
W pierwszej wspólnie napisanej książce Nick i Kanae odsłaniają kulisy niezwykłej historii swojego spotkania,
miłości i walki z głosami sceptyków na temat ich związku.
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Miłość bez granic to inspirująca opowieść o zakochaniu, narzeczeństwie, pierwszych latach małżeństwa i
doświadczeniach rodzicielskich. Nick i Kanae przekonują słowem i przykładem, że nawet jeśli zmagamy się z
wieloma wyzwaniami, prawdziwa miłość pokona wszelkie przeszkody.
Nick Vujicic – jest autorem międzynarodowych bestsellerów, mówcą motywacyjnym, ewangelizatorem i
dyrektorem organizacji charytatywnej Life Without Limbs. Nick urodził się bez kończyn, ale pokonał
ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i jest szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. Co więcej, stał
się inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie i regularnie przemawia do szerokiej publiczności na temat
pokonywania przeszkód i spełniania marzeń. Był gościem takich programów telewizyjnych jak CBS Sunday
Morning, LIFE Today i Oprah’s Lifeclass.
Nick urodził się w Australii w rodzinie o serbskich korzeniach, a obecnie mieszka w Kalifornii z żoną Kanae,
współautorką tej książki, i dwoma s

Strona 2 z 2

