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Konflikt stary jak sama eksploracja gór przez ludzi... konflikt rodzący się na linii rozdarcia emocji pomiędzy miłością do
wołających gór, oraz pozostającymi w domu bliskimi. Konflikt jakże dobrze znany wszystkim tym których góry pochłonęły
bez końca, dla których stały się wyznacznikiem sensu życia, ich drogą i celem...

Również dla Piotra Morawskiego góry były drogą w życiu, wołały go, a On nie pozostawał na to wołanie głuchy, powracając
i zdobywając najwyższe z nich. Miał zaledwie 32 lata gdy góry wezwały go i zatrzymały dla siebie na zawsze... w Polsce
pozostali jego najbliżsi Żona Olga i dwaj mali Synowie.

To miała być jedynie wyprawa aklimatyzacyjna, przed próbą wytyczenia nowej drogi na Manaslu, 8 kwietnia 2009 roku, w
drodze powrotnej, po założeniu II obozu na Dhaulagiri, tuż nieopodal bazy Piotr Morawski spadł w 25 metrową szczelinę.
Wydobyty nie dawał już oznak życia... miał zaledwie 32 lata. Był wschodzącą gwiazdą polskiego himalaizmu, był jednak
przede wszystkim wspaniałym, ciepłym, szlachetnym człowiekiem. 

Na kanwie tych tragicznych wydarzeń, powstała niniejsza książki, której historia opowiadana jest na dwa głosy. Słowami
samego Piotra zapisanymi w jego dzienniku, jaki prowadził podczas wypraw w himalaje, oraz słowami Olgi Morawskiej.
Książka prowadzi nas przez wzruszające, ale i trudne chwile jakie wypełniały życie Olgi u boku Piotra, życia widzianego
przez pryzmat miłości i wzajemnego zrozumienia. Treścią dotyka ona również ostatniej wyprawy, po której Olga musiała
nauczyć się żyć od nowa - nauczyć żyć bez Piotra... 

Książka ta, jest jedną z ważniejszych i bardziej wartościowych pozycji jakie ukazały się w ostatnich latach, opowiada ona o
górach widzianych przez pryzmat miłości nie tylko do nich, ale miłości i rozterek bliskich, przez pryzmat trudnych rozstań i
decyzji.

Przydatne linki: 
• wydawnictwo -   www.gjksiazki.pl 

• licencjobiorca (National Geographic Society): www.national-geographic.pl

*książka dostępna jest w dwóch wersjach, w większym formacie (wydanie I) wydanym na lepszym papierze, oraz wydaniu kiszonkowym (wydanie II), w małym formacie, wydaną na nieco gorszym papierze,
lecz w o wiele bardziej dostępnej cenie.
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