"raphaella en haar man richard."
raphael en haar man zijn heel erg
gelukkig.
ze hebben 5 heerlijke jaren gehad.
als ze 5 jaar getrouwd zijn krijgt
raphael een prachtig kettinkje en
raphaellaheeft voor richard een prachtig
gedichten boekje
ze gaan het vieren in een hotel waar ze
dansen kunnen.
heel gelukkig zijn ze in elkaars armen.
en zeggen elkaar lieve woordjes.
maar dan gebeurt er iets.
richard voelt heel erg pijn in zijn hoofd
en kan niet meer blijven staan.
het blijkt dat hij een hersenbloeding heeft
gehad.
en nooit meer zal kunnen lopen.
raphaella is zo verdrietig.
maar ze weet dat als je gertrouwd bent
je er voor elkaar moet zijn in goede en
slechte dagen.
ze hebben een prachtig huis. en richard
kan mooi in de woonkamer liggen.
hij krijgt een verpleegster, want hij kan nog
heel weinig.
raphaella zit vaak bij hem aan bed.
om wat voor te lezen en spelletjes te doen
die hij nog kan doen.
richard is blij dat raphaella zo goed voor hem
is.
hij gaat steeds meer van haar houden.
raphaella is wel heel verdrietig.
en vindt het erg dat richard zo veel mee
moet maken.
hij heeft gelukkig geen pijn.
maar is wel gedeeltelijk verlamd.
gelukkig kan hij wel in een rolstoel.

en kunnen ze de prachtige tuin in.
heerlijk vindt richard die frisse lucht
en de mooie bloemen.
ja, hun leven is erg veranderd.
verdrietig dat zoiets kon gebeuren.
daaraan hadden ze nooit gedacht.
raphaella houdt toch veel van haar man.
en zal hem nooit verlaten.
gelukkig kan richard wel nog wat praten.
ja, ze weten dat richard nooit meer beter
kan worden.
maar toch maken ze ervan wat ervan gemaakt.
kan worden.
en zeggen ze nog vele lieve dingen tegen
elkaar.
en zijn dankbaar dat richard nog leeft!!!!!!!!!!!
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