
Кохання перемагає все 

 

 

Це романтична історія про велике кохання між Ульфом-Хенріком Остлунд та Мері Джой Донеса 

Остлунд. Незважаючи на те, що історія має щасливий кінець, вона сповнена розчарування, 

очікування та тривалих бюрократичних процесів. 

Сьогодні Ульф-Генрік і Мері Джой живуть разом у багатоповерховій квартирі в центрі Мотали. 

Вони одружені і дуже щасливі разом. І так уже трохи більше року. Вони встигають присвячувати 

час один одному, працювати та навчатися. 

9 березня 2021 року почалося їхнє спільне життя по-справжньому. Хоча вперше зустрілися вони 

в 2018 році, влітку. Перша зустріч була цифровою. Вони знайшли один одного в натовпі людей, 

які спілкувалися через Інтернет. Ульф-Генрік жив у Швеції, а Мері Джой на Філіппінах. 

– Мері Джой була іншою. Ми говорили про все, але почалося з конкретної теми. Ми обоє 

нещодавно втратили своїх батьків, і ми могли вести глибокі розмови один з одним про наші 

емоції та відчуття, каже Ульф-Генрік. 

Розмови ставали все більше і більше змістовними, і через кілька місяців Ульф-Генрік і Мері 

Джой зрозуміли, що те, що вони відчувають, було чимось особливим. 

– Інші люди, яких я зустрічала в Інтернеті, часто були грубими, говорили про секс і погано зі 

мною ставилися. Ульф-Генрік був зовсім іншим, каже Мері Джой. 

Вони зустрілись в грудні 2018 року. Ульф-Генрік поїхав на Філіппіни з планами одружитися з 

Мері Джой. 



— Я хвилювався, — каже Ульф-Генрік, який ще у вересні запитав Мері Джой, чи хоче вона бути 

його дівчиною. 

Він навіть підготував документи на випадок, якщо вони одружаться при першій зустрічі на 

Філіппінах. 

Незважаючи на те, що він захворів і не міг їсти їжі, яку приготувала для нього родина Мері 

Джой, перша зустріч пройшла успішно, і Ульф-Генрік отримав належне місце в родині своєї 

дівчини. 

– Це було чудово, – каже Мері Джой. 

Ульф-Генрік і Мері Джой провели разом дев'ять днів. Обоє кажуть, що були впевнені ще до 

зустрічі, що зустріли свою іншу половинку. Через дев’ять днів у реальному житті це 

усвідомлення стало ще сильнішим. 

Вони розлучилися і побачили один одного лише через півроку, у Швеції. Потім пролунав 

весільний дзвоник і вони були дуже щасливими. 

 

Але потім також почався дуже тривалий процес отримання права жити разом, в одній і тій 

самій країні. 

– Тоді почалися всі проблеми з владою, – каже Ульф-Генрік. 

Він і Мері Джой описують місяці боротьби з владою, а також з пандемією. Вони були дуже  

розчарувані тим, що весь цей процей зайняв стільки часу. 

Наступна їхня зустріч відбулась в грудні 2019 року, коли Ульф-Генрік поїхав на Філіппіни. Його 

було запрошено на весілля, в якому взяли участь усі родичі та друзі Мері Джой. Відтоді 

пройшло багато часу, перш ніж вони знову зустрілись. 

– Для мене це було дуже важко, - розповідає Мері Джой. 

Ульф-Генрік, навпаки, боровся за кохання і не здавався. Нарешті, у березні 2021 року Мері 

Джой змогла сісти на літак і відправитися до Швеції, і цього разу залишитись тут. 

Пройшло більше ніж рік після їхньої останньої зустрічі. І ось вони знову зустрілись, в аеропорту,  

і так само охоче. 

– Я була дуже щаслива, і Ульф-Генрік прийшов з квітами, і все було добре, - розповідає Мері 

Джой. 

Вони стверджують, що потрібно дуже кохати, щоб впоратися з усією бюрократією, яка є на 

заваді. Сьогодні вони живуть разом. Ульф-Генрік працює в житловому фонді Platen, а Мері 

Джой вивчає SFI. Цього літа вона працюватиме в Маллбодені. 

У вільний час вони слухають музику, переглядають фільми та гуляють з друзями. Їм здається, 

що вони щасливі лише від того, що разом. 

Що найкраще в Ульф-Генріку? 

– Він дуже смішний і змушує мене сміятися. І він дуже добрий, він мене дуже любить. 

А що найкраще в Мері Джой? 



– Вона неймовірно красива і відразу стала моєю другою половинкою. Це людина, з якою я хочу 

спілкуватися, і я знаю, що стосунки з нею справжні. 

Він пройшов би через усі випробування знову і знову, якби довелося. 

– Для неї – все. 
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