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Predslov:
S Elinou sa osud naozaj kruto zahral. V mladosti
ako dievča plné života, túžob postretlo prvé sklamanie,
vďaka ktorému zanevrelo na mužov po ďalšie roky jej
dozrievania na dospelú ženu. Popritom ako sa pozbiera
zo všetkého nešťastia, si vybuduje kariéru, úspešnosť
a naučí sa žiť svoj život. Neverí, že by dokázala ešte
niekedy mať niekoho rada, muži ju nezaujímali. Ale
časom vo svojich zrelých tridsiatich rokoch sa zaľúbi do
muža menom Alexander, s ktorým v manželstve splodia
krásnu dcéru Lianu.
Časom však zistí, že nemá šťastie v láske, dočká sa od
Alexandra iba ponižovania, psychického vydierania,
urážanie, násilia, kedy sa sama opustí a dostáva sa do
presvedčenia, že taký má byť jej osud. Znáša všetko len
skrz krásnu dcérku Lianu, aby rodina bola spolu. Príde
viac menej o priateľov, zostane ich len pár, vyštuduje
vysokú školu diaľkovo popri materskej dovolenke, popri
všetkých povinnostiach matky a manželky, popritom čo
všetko jej Alexander spôsobuje.
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Neskôr tvrdenia maloletej dcéry Liany, ktoré ju najskôr
šokujú, potom rania, nenecháva to tak, lebo dcére verí,
začína sa začarovaný kruh plný pomsty z Alexandrovej
strany. Musí prejsť tým, že jej maloletá dcéra Liana bola
zneužívaná jej vlastným otcom. Zo zúfalstva sa obráti
o pomoc všade kde sa dá, no nie všade sa jej dočká.
Napriek všetkému, že sama čelí krutej pomste, nájde
v sebe silu, aby čelila všetkému zlu a ochránila dcéru
Lianu pred Alexandrom, aj vďaka Elininim rodičom,
brata a pár priateľov, ktorý ju neopustili.
Elina a jej rodina prežíva strach, hrôzu, psychický teror,
dni plné vyhrážok, ale i napriek tomu sa nevzdáva
a bojuje za práva dcérky Liany.
No všetko zastane na mŕtvom bode. Jedine nádej
v spravodlivosť jej dáva nádej pre lepší život s Lianou,
aby Alexander bo potrestaný za jeho cynizmus,
skazenosť a za zničený život dcérky Liany, ktorú ohrozil
na živote a zdraví. Eline ide o záchranu malého
človiečika, ktorý má život len pred sebou.
א
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Elina bola žena, ktorej väčšina ľudí závidela po
mnohé roky. Nikdy nevedela prečo, lebo život sa s ňou
nepekne zahral už veľakrát. V mladosti sa zaľúbila do
pohľadného muža, ktorý ju očaroval a kvôli nemu sa
vzdala všetkého, len aby bola v jeho blízkosti. Napriek
láske, ktorá tu vznikla, nikdy necítila ten pocit šťastia
a radosti, aký by mala mať žena plná života, ktorý ju ešte
len čakal, keďže mala 17 rokov v tom čase.
Najhorší moment, ktorý nečakala od človeka čo si
myslela, že ju miluje, ju oklamal hrozným spôsobom.
Musela sa vydať nie za neho, ale nasilu si musela vziať
človeka, ktorého vôbec nepoznala, pretože jej milovaný
pod hrozbou zbrane ju donútil k takémuto ohavnému
činu. Nemala kam ísť, pretože stratila kontakt so svojimi
rodičmi práve vďaka nemu. Vyzerá to ako neskutočné,
ale v tých starých časoch sa stalo. Po sobáši nevedela kto
vlastne je, či má ešte chuť žiť, komu sa posťažovať,
keďže aj tak by jej nikto neveril.
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Ten muž mal mnoho vplyvných kontaktov, ona bola
sama, úplne sama.
Pomýšľala na útek, pretože ju neustále vlastnil tento muž,
napriek svadbe s cudzím človekom, za ktoré zinkasoval
pekný balík peňazí, no nevedela na koho sa obrátiť. Bola
neustále strážená, nemohla sa pohnúť ani na krok sama,
len tak. Bývali úplne na samotke, kde nikto ani nezavadil
do tých končín. Musela mlčať, inak by jej život bol
ohrozený. Ako utiecť? Bola jej častá otázka, ktorá jej
kolovala v hlave a pri pomyslení na slobodu, kolovala
v nej krv tak prudko, že srdce jej išlo odtrhnúť. Prešiel
istý čas, bola slúžkou v domácnosti, sexuálne
zneužívaná, zatváraná medzi prasatá, sliepky, bitá.
Už nedúfala v slobodu, keď konečne sa stal zázrak.
Jediný deň, kedy zrazu nikto nebol v tom dome, vyliezla
cez okno, po odkvapovej rúre sa jej podarilo zliezť dolu,
aj keď mala doškriabané nohy, túžby dostať sa preč
z toho domu bola silná. Konečne preskočila plot, utekala,
utekala, myslím, že v tom momente by ju nikto
nezastavil, nedohonil.
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Verila, že sa jej to podarí no nerátala, že práve v tom
momente, kedy sa jej konečne podarilo dostať sa bližšie
k mestu, sa objaví na rohu tej „zázračnej“ ulice kde by
našla pomoc, brat toho muža, ktorý sa v momente pustil
do behu za ňou.
Elina však utekala ako o dušu, nevládala, ale potrebovala
sa dostať medzi ľudí, kde by konečne mohla volať
o pomoc.
„Pomóóóc “- počula samu seba ako kričí, lepšie
povedané reve na plné ústa. Mala šťastie, dobehla na roh
ulice, kde sa v momente objavili ľudia, priam do nich
vrazila a ziapala od hnevu, radosti, že vidí záchranu, aby
unikla z pasce, ktorá jej zväzovala ruky, srdce a myseľ.
Všetko sa zrazu zmenilo, ľudia v momente volali pomoc,
dokonca ju obránili pred dotieravým bratom toho muža,
ktorému sa nepodarilo Elinu dohoniť.
Po mnohých vypočúvaniach políciou, nedospela
k ničomu, pretože ten muž mal kontakty na všetky strany.
Vyviazla so zdravou kožou, zmierila sa so svojimi
rodičmi, bratom, ktorý vlastne nevedeli za ten čas o Eline
vôbec nič.
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