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Predslov

Pomsta je veru najhoršia vec, ktorú môže človek urobiť.
Alexander bol zaslepený len a len pomstou voči Eline,
dcére Liane a jej rodine. Nedokázal zniesť, že sa nestalo
tak ako on povedal ako Alexander mienil. To, že sa
nedostal do rodičovského domu Eliny nezniesol, tak ako
nezniesol, že Liana by mohla prezradiť ich „tajomstvo“
súvisiace so sexuálnym zneužívaním ako aj nedostal pod
vplyvom vyhrážok a urážok ani majetok, ktorý vlastne
neexistoval. Nemali spolu nadobudnuté nič, bývali
v podnájme Elininých rodičov, kde byt bol zariadený aj
horná i dolná časť domu. Jedine si upravili kuchyňu
a brat Eliny, Dominik kúpil im do spálne manželskú
posteľ. Nič však Elina neurobí na klamstvách, že byt
nebol zariadený, vraj holé steny - ako rozprával
Alexander.
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Dozvedá sa mnoho vecí, ktoré očierňujú Elinu, jej
rodičov. Po smutných psychopatických atakoch
Alexandra sa začína obdobie tichých, nevedomých
útržkovitých časových intervalov, kde medzi to sa vždy
niečo stane, čo opäť Alexander vymyslí a uskutoční. To
všetko ovplyvňuje predovšetkým ich dcéru Lianu, ktorá
je svedkom mnohých udalostí a to len prehlbuje jej odpor
voči Alexandrovi. Nestačí mu, že Liana sa ho už dosť
bojí po incidente, kedy ublížil Eline, jej mame a hlavne
Liane, robí svoje hriešne činy ďalej. Pritom rozpráva
všade ako mu Elina ubližuje, že Lianu otáča voči nemu.
Zase len a len jeho výplody musia byť pravdivé,
nepriznáva si žiadnu chybu. On je ten najlepší otecko na
svete, tak sa prezentuje vo svetle, aby všetci chápali
a držali jeho stránku, čo sa mu aj evidentne darí. Že Elina
prežila psychický teror počas manželstva, počas pomsty
Alexandra, je už za Elinou, teraz sa začína boj o Lianine
práva, ktoré podľa zákonov sú málo pravdepodobné.
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To čo Lianu Alexander naučil ako má onanovať a po
pritom všetky ostatné zvrhlosti a kázal Liane, aby kričala
po Eline a podobné veci, zostanú dosť dlho v mysli Liany
a bude ťažké dostať ju z toho všetkého. Najhoršie je, že
Elina je na všetko sama pri pomoci Liany. Liana je stále
po zdravotnej stránke zle. Keď sa konečne polepší jej
zdravotný stav, znovu prídu udalosti, ktoré naberajú zase
len traumatizujúce, šokujúce poznania. Stále je Elina
stredobodom Alexandrových klamstiev aj pre políciu, pre
úrady. Je hnusná mrcha, ktorá robí Alexandrovi
schválnosti, preto s Elinou radšej nekomunikuje. Alebo
naopak niekde komunikuje, podľa toho ako mu to kde
vyhovuje povedať. Cez zistenia popri nazeraní do spisov,
na ktoré mala Elina právo ako aj iné očividné zistenia,
nasvedčuje mnoho zaujímavých okolností. Alexander sa
dopustil veľa chýb, ktoré ale zostávajú nepovšimnuté zo
strany súdu, polície, úradov. Vyzerá, že Eline sa zatiaľ
podarilo ochrániť Lianu pred Alexandrom, aj keď si to
odnáša ona sama rôznymi spôsobmi psychického
vydierania a nátlaku, fyzického napadnutia.
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Začína sa množstvo znaleckých dokazovaní, ktoré možno
odhalia pravdu. Čo urobí Alexander Eline aj Liane, bude
schopný zvládať ďalšie odhalenia? Je pravdepodobnosť,
žeby sa práva maloletých detí objasnili? Je tu možnosť,
že by malé deti mali šancu byť braté vážne keď
prehovoria ich malé ústočká o rôznych nechutnostiach,
ktoré im boli spôsobené a robené? Je tu mnoho
otáznikov, ale Elina sa stáva silnou ženou, ktorá sa
vzchopila po všetkom a už sa nebojí Alexandra. Pôjde
všade, kde to bude potrebné, len aby pravda vyšla najavo,
aby s Lianou boli schopné zaradiť sa do normálneho
života.
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Slnečné lúče každý deň prinášajú malú radosť do života
Eliny a Liany, aj keď im chýba skutočne pokoj a šťastie,
aby sa mohli zaradiť do normálneho života. Elina by rada
videla skutočne šťastný, detský úsmev Liany, bez
trápenia sa, aby mohli spolu s dcérou vnímať rozkoš
života. Ešte však musia prejsť vyšetrením Liany súdnou
znalkyňou, ktorá sa konečne ohlásila po telefóne
z trestného oznámenia z podozrenia sexuálneho
zneužívania. Po overení u vyšetrovateľa, či skutočne
môže sa po telefóne ohlásiť súdny znalec bez zaslania
dokumentu Eline je potvrdené, že áno. A tak už len čakať
na ten deň. Zatiaľ majú aj tak dosť trápenia obe - Elina
s Lianou. Elininy rodičia sú tiež zúfalý, pretože všetko
sa pomaly vlečie, súdy pomaly konajú aj polícia. To, že
referát sociálnej kurately tiež nič nerobí na zastavenie
stretnutí je šokujúce. Neustále vyvolávajú, s Lianou
hovoria po telefóne. Neustále dokola tie isté otázky, či
chce ísť za ockom, či sa zahrá s bratrancom ... vtedy sa
Liane vždy rozbúši srdiečko, vrátia sa známe príznaky
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bojazlivosti, strachu, obavy z toho, že bude musieť ísť za
Alexandrom, pociká sa, depresie. Potom musí nasadiť
lieky Liane, keď je to už potrebné a takto dokola. Nikoho
to netrápi. Psychiatrička len predpisuje lieky, určuje
dávkovanie, to je všetko. Iné vyšetrenia sa neunúvala
robiť ani komunikovať s Lianou, zbytočne Elina
popisovala stavy Liany čo sa s malým dieťatkom pri
nútených stretnutiach stáva. Elina by darmo skúsila
Lianu prehovoriť na stretnutie, nie, to by len zhoršovalo
stav Liany a ona ako matka nemôže dopustiť ďalšie
trápenie Liany. Pamätá si Liana dosť. A dosť dcéru
traumatizujú iní ľudia. Elinu tiež len posudzujú na
základe Alexandrovho rozprávanie o nej. A čo je zlé,
znovu Elina musí ísť za psychologičkou, ktorá má na
starosti Lianu, ale nie ohľadom Liany, ale ohľadom
Alexandra, ktorý je neskutočne drzý a cez psychologičku
začína sa domáhať stretnutí s Lianou, alebo
s príbuzenstvom. Elina nepoľavuje, je a musí byť silná,
aby so zdravou mysľou vedela dostatočne objasniť
situáciu a apelovať na nezmyselnosti a klamstvá
z Alexandrovej strany.
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Psychologička vyskočila na Elinu, či Lianu dostatočne
pripravuje na stretnutia. Elina jasne vraví, že odhliadnuc
od okolností akým je podozrenie so sexuálneho
zneužívania, si sám Alexander zapríčinil, že Liana ho
odmieta, vzhľadom na incident. Psychologička zase
pripomína Eline, aby Liane neustále vravela ako ju
otecko ľúbi, že ľutuje čo spravil vtedy na ulici, že chce
s ňou byť a podobne. To už v Eline sa vzbúril hnev, ale
s chladnou hlavou sa snaží psychologičke povedať
pravdu.
„Pozrite sa, čo by ste odpovedali na otázky Liane ako
napríklad: - „Prečo mňa nechal zbiť, prečo chcel Lianu
uniesť, prečo je zlý, prečo ju otec odsacoval a bil keď
ešte bol s nimi...?“ - „Čo by ste odpovedali? Máte
dieťa?“
Psychologička vraví:
„Nie nemám dieťa, ale mali by ste stále Liane hovoriť, že
otecko ju ľúbi, že to ľutuje, nech mu odpustí a mali by
ste vedieť, že potom budete na vine vy, všetci vás budú
viniť, keď sa Liana nestretne s Alexandrom, že
nepripravujete Lianu na stretnutia“.
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