
„Wesele 2012” to szalona, pełna humoru satyra na artystów i społeczeństwo. 
Poprzez krótki zarys symbolicznych dla naszego społeczeństwa postaci, 
autor pokazuje w niej jakże prawdziwy, kreowany przez media i narastające 
szaleństwo autokreacji obraz naszego kraju i jego mieszkańców. 

Autor to pisarz emigracyjny nieustalonego pochodzenia, któ-
rego twórczość jest od lat zakazana przez władze. Absolwent 
Hogwartu i Wyższej Szkoły Poprawnego Noszenia Skarpe-
tek, ukończył tajne komplety zaawansowanego stopnia ujeż-
dżania chrząszczy w Szczebrzeszynie, stąd znany ze swych 
zainteresowań gżegżółkami chrząszczowatymi. Lubi bigos, 
Malagę, zupę pomidorową i teściową, ale nie nosi czerwo-
nych skarpetek.
Jak na Skrybę przystało, Radosław Lemański to komentator 
rzeczywistości, który w swej twórczości dotyka tematów 
trudnych i przekłada je na język przyjemny dla czytelnika. 
Jego książki mają indywidualny, oryginalny styl, często okra-
szony specyfi czną nutą ironii, czego przykładem jest ta wła-
śnie „bajka dla dorosłych”.
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Dedykuję Bohaterom Wesela, 
Młodej Parze, Emilce i Robertowi,

z życzeniami, by spełnili swe marzenia, 
oraz wszystkim rodakom, 

którzy mają dość oszołomstwa  
 i codziennej papki medialnej
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Od autora do Szanownego Czytelnika 

kawa na ławę i  do tego
 ciasteczka gratis

Byłem na tym weselu. Piłem z gośćmi. Słuchałem. Ba-
wiłem się. Mogę o tym zaświadczyć tym bardziej, że 

byłem na nim „starszym” – czyli świadkiem. A że do dziś od 
wydarzeń tych kitwasi mi się trochę we łbie, więc i opo-
wieść ta może wydawać się czasami niedokiszona, niedogo-
towana, ot taka al dente,  jak nasza dziurawa rzeczywistość 
i związane z nią myśli niedoczesanie. 

Czytajta to w tej książce, co znajdzieta. Jaki jest koń, każdy 
widzi, bo już dawno skorupką nasiąknął, a od razu potwier-
dzam, że ta książka zrodziła się z odzwierciedlenia stanu 
mojego ducha, jaki umacniał  się  w pożyciu z tym krajem, 
z zastaną w nim rzeczywistością, której nie przebije żadna 


