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Zuzana je nadané mladé dievča, pochádzajúce zo
skromných pomerov. Aby rozvinula svoj hudobný talent,
začala navštevovať umeleckú školu, kde sa jej ujal
renomovaný učiteľ – profesionálny hudobník. Práve on
ju priviedol ku klavíru a sprevádzal svoju zverenkyňu
niekoľko rokov. Daroval jej prvý klavír a aj vďaka nemu
získala veľa ocenení v rôznych súťažiach.
Po skončení strednej školy bola prijatá na VŠMU – odbor
klavír . Ostala však sama, pretože učiteľ sa odsťahoval
a s priateľom, ktorého poznala dlhé roky, sa rozišla.
Stratu učiteľa niesla ťažko, ale jej sen stať sa klaviristkou
ju hnal dopredu.
Na internáte spoznáva Janu – dievča, ktoré je pravý opak
Zuzany. Jana si užíva študentský život plnými dúškami,
ale napriek tomu sa veľmi zblíži s tichou a poctivou
Zuzanou.
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Tá jej pomáha zo školou a Jana jej na oplátku predstavuje
Bratislavu. Keď sa jedného dňa idú zabaviť, Jana oblieka
Zuzanu do svojich vyzývavých šiat a i keď sa Zuzana
necíti dobre, vyrážajú do ulíc.
Ocitnú sa na jednej z najväčších diskoték, ktoré Jana
dôverne pozná a Zuzana prvý raz v živote pije tvrdý
alkohol, ktorý jej dopomôže k tomu, aby sa úplne
odviazala. Netuší, že ju pozoruje učiteľ, ktorého dlho
nevidela. Ten ju napokon osloví a spolu sa usadia na
tichšie miesto, aby sa mohli porozprávať. Lenže učiteľ
Peter má iný zámer - správa sa k pripitej Zuzane viac
ako len k svojej bývalej študentke. Zuzana chce odísť, ale
nevie nájsť Janu a tak príjme ponuku od učiteľa, ktorý ju
chce odprevadiť na internát. Ten ju však zavedie do
parku pri Dunaji, kde sú sami a tam už Zuzana
nenachádza pomoc a je znásilnená človekom, ktorého
celý život obdivovala.
Ocitá sa v situácii, kedy nevie, čo robiť. Keď dorazí na
internát, spolubývajúca Jana už spí a tak sa Zuzana
rozhodne na všetko zabudnúť.
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Čas je však neúprosný, plynie akosi pomaly a Zuzana sa
s traumatizujúcim zážitkom nedokáže vyrovnať.
Medzitým odcestuje do Viedne, kde sú vybraní najlepší
študenti a Zuzane ponúknu ročný študijný pobyt na
prestížnej škole. Zdá sa, že všetko sa uberá dobrým
smerom a Zuzane sa splní celoživotný sen o vypredaných
klavírnych koncertoch...
Na Vianoce odchádza domov, kde si uvedomí, že už
dlhšie nedostala menštruáciu. Volá Jane, ktorá je takisto
doma v Nitre a Zuzana musí s pravdou von. Šokovaná
Jana si najprv dáva za vinu, čo sa stalo Zuzane
a rozhodne sa jej pomôcť . Vybaví jej gynekológa
v Bratislave a ešte pred začiatkom nového roka sa
obidve ocitnú v hlavnom meste. Zuzana si vypočuje
správu, ktorej sa najviac obávala a nie je schopná ísť
ďalej. Má dva týždne na rozmyslenie. Po treťom mesiaci
tehotenstva sa už na interrupciu nedá ísť....
Zuzana stojí pred najväčším rozhodnutím vo svojom
živote – dať, alebo zobrať život dieťaťu násilníka?
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Keďže je veriaca, napokon sa po dlhých úvahách
rozhodne stať matkou. V škole jej ponúknu ubytovanie
pre študujúcich rodičov, ale pred tými svojimi
tehotenstvo skrýva. Prestáva chodiť domov a keď už
rodičia prestávajú jej výhovorkám veriť, vyberú sa za
ňou do Bratislavy. Tam ich čaká prekvapenie - dcéra je
v piatom mesiaci tehotenstva.
Po ťažkom rozhovore plnom emócií sa rozhodnú dcére
pomôcť, napriek tomu, že nechce prezradiť otca dieťaťa.
Až do pôrodu ale Zuzana ostáva v Bratislave, kde je
krytá pred nepríjemnými klebetami v rodnej dedine,
odkiaľ pochádza. Domov už prichádza aj so synom
Tomášom, ktorého si rodičia hneď zamilujú.
V dedine síce svojou prítomnosťou zamúti vodu, ale
keďže rodičia stoja pri nej, klebety ju netrápia. Cez leto
si Zuzana naplno užíva svojho syna, ale v októbri sa
vracia do školy. Kvôli prednáškam si najala
opatrovateľku, ktorá stráži viac detí študentov naraz
a zvyšok času delí medzi Tomáškom a učením.
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Rýchle tempo a neustály stres na Zuzane zanechajú
následky – keď prichádza na víkend domov, na ceste
odpadne. Vyčerpanú ju odvážajú do nemocnice, kde
neustále spí. Keď ju uvidí psychologička, odporučí
konzultácie. Zuzana opúšťa školu, ktorú tak milovala,
pretože ju nezvláda ani fyzicky, ani finančne. Hneď ako
sa pozbiera, navštevuje psychologičku Danu Múdru,
ktorá je presvedčená, že Zuzana niečo tají.
Je podráždená, nevie sa sústrediť, nepozerá do očí
a neustále zamestnáva ruky. Doktorka jej nariadi
návštevy dva krát za mesiac a postupne si k sebe
nachádzajú cestu. Zuzana si nachádza prvé zamestnanie
– ako učiteľka na umeleckej škole, kde sama pred rokmi
chodila. Po čase sa zdôverí doktorke so svojou nočnou
morou a tá chce okamžite konať. Zuzana však chce ostať
v absolútnej anonymite kvôli synovi, ale napriek tomu
doktorka zistí všetko o Petrovi Stochovi – násilníkovi,
ktorého čin mal ostať navždy nepotrestaný.
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Kontaktuje jeho bývalú ženu aj žiačku a postupne sa
odkrýva pravda o ,,svätom Petrovi.“
Doktorka zistí, že Zuzana pravdepodobne nie je jediná,
komu učiteľ ublížil a tak dohodne stretnutie s oboma
žiačkami – Zuzanou a Idou. Kým jednu zneužil raz, Idu
prenasledoval roky a posledný rok ju dokonca prepadal
v jej vlastnom byte a vyhrážal sa jej.
Zuzana je postavená pred ďalšie rozhodnutie – ísť
usvedčiť človeka, ktorý jej zničil život a tým povedať
pravdu, ktorú si chcela odniesť so sebou do hrobu, alebo
všetko zamlčať a uchrániť tak rodičov od ďalšieho
trápenia?
Keď Ida zistí, že Zuzana má so zvrhlým učiteľom syna,
rozhodne sa prehovoriť. Nachádzajú jeho ďalšiu žiačku,
ktorá má len dvanásť rokov a tá je dôkazom toho, že
história sa bude opakovať.
Svoje žiačky si najprv ,,vychoval“ a potom si prišiel po
,,splatenie dlhu“.
Proces bol krátky a Petra odsúdili za dvojnásobné
znásilnenie a vydieranie.
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Ida sa vrátila do Bratislavy, kde žije so svojim priateľom
a v súčasnosti čakajú svoje prvé dieťa a Zuzana sa po
dvoch rokoch vydala za elektrikára Milana, ktorý si
osvojil Tomáša. Zuzana sa o pár mesiacov stane
dvojnásobnou matkou. Postavili si dom v malom
mestečku a Zuzana každý deň viac a viac zabúda na to,
čo jej od základov zmenilo život.
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uzana sa narodila pod šťastnou hviezdou. Do vienka
dostala výnimočný hudobný sluch. Na svoje jediné
dieťa rodičia čakali dlhých päť rokov. Od malička ju
zahŕňali láskou a prehnanou starostlivosťou. Už od
škôlky spievala a hneď v prvom ročníku základnej školy
učitelia odporúčali jej umeleckú školu.
Zuzana mala veľké nadanie, ale malé možnosti. Vyrastala
na dedine a do školy dochádzala autobusom. Dvanásť
kilometrov od dediny sa nachádzalo mestečko a v ňom
jediná umelecká škola, kde vyučovali husle a klavír.
Ak chcela rozvíjať talent, musela si vybrať. Rodičia
oslovili učiteľa, uznávaného klaviristu s ľudským
prístupom. Pomohol už viacerým talentom, tak prečo by
sa neujal Zuzky? – povedali si rodičia. Naštartovali staré
auto, nabalili košík jedla pre učiteľa a vyrazili. Nepatrili
medzi vzdelancov, ale všetko vybavili so sedliackym
rozumom. Boli poctiví a pracovití.
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Otec zvážal drevo v lese a mama sa starala o teliatka
v dedinskom kravíne.
Podporovali svoju dcéru, i keď nerozumeli hudbe. Chceli
pre ňu lepší život ako mali oni.
Peter Stoch bol tridsaťpäť ročný hudobník, ktorý už
šiesty rok vyučoval na umeleckej škole. Hoci sa niektorí
čudovali, prečo sa tak známy umelec usadil v malom
meste, ktoré neposkytovalo možnosti pre hudobníka
akým bol on, škola sa rada chválila kvalitným učiteľom.
Za ten čas si Peter získal dôveru a uznanie miestnych
a často koncertoval na rôznych podujatiach.
Zuzanini rodičia ho navštívili v škole, kde práve
vyučoval. Rozpovedali mu príbeh malého talentovaného
dievčatka a ten napokon súhlasil, že ju bude vyučovať
hre na klavír.
A tak Zuzana začala hrať. Trikrát do týždňa navštevovala
hudobnú školu. Pomaly čítala noty, poznávala stupnice
a zvykala si na veľký hudobný nástroj. Spočiatku mala
pocit, že jej niečo chýba.
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Chcela spievať, nie hodiny dookola opakovať noty! Pán
učiteľ bol však trpezlivý. Najprv ju zasvätil do sveta
klasickej hudby a prešiel celú históriu. Rozprával tak
zaujímavo, že Zuzana napokon našla zaľúbenie nielen
v hre na klavír, ale aj hudobnej teórii. Netrvalo dlho a už
hrala príliš dobre na svoj vek. Pán učiteľ jej umožnil hrať
na predvianočnom koncerte pred tisíckou ľudí. Mama jej
vtedy kúpila nový kabát, z dlhých svetlých vlasov
zaplietla vrkoč a so slzami v očiach sledovala dcéru ako
predvádza svoj talent. Rodičia boli spokojní, že jej našli
tak výborného učiteľa.
Keď Zuzka dokončila vystúpenie, zbalila noty a utekala
za Petrom. Objala ho okolo pása a poďakovala:
,,Pán učiteľ, som tak rada, že ma učíte!“
Ľudia tlieskali. Spokojne na seba prikyvovali a stále
tlieskali. Zuzka schytila učiteľa za ruku a vybehla späť na
pódium. Bola veľká zima, ale v tej chvíli Zuzka cítila
ohromné teplo. Držala Petrovu ruku a v očiach mala
toľko nadšenia, že nevedela, čo s tým.
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