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  Šestá hodina ranní odbývala na nástěnných hodinách, které 
byly zavěšeny v obývacím pokoji. Prostředí bylo zaprášené a 



neuklizené. Do okenních tabulek jemně klepaly polozmrzlé 
kapky deště. Krb však žhnul a vyzařoval konejšivé teplo. 
  V domě se rozprostřela vůně tabáku a kávy. Dveře se otevřely 
a chladný závan venkovní zimy s sebou přinesl muže středně 
vysokého s bradkou a zdánlivě egoistickým výrazem ve tváři. 
Jakmile vešel do domu, zavřel za sebou dveře bouchnutím a 
sedl si na pohovku. Čekal.  Zazněly tu hlasy, dvou lidí, zřejmě 
muže a ženy mladšího věku. Pár se objevil v místě, kde byly 
vysazené dveře z pantů a taktéž se usadili. 
  „Chceme to provést co nejrychleji, aby to nikdo nestačil 
zjistit,“ hovořil mladík, co přišel po boku dívky: „bez médií a 
bez všeho toho okolo.“ 
  „Dobře, na tom už jsme se domlouvali po telefonu. Takže by 
to mělo probíhat plynule, vše jsem vám už zařídil. Ode dneška 
za čtyři dny, což bude sobota, se objevíte v mojí kanceláři se 
svědkem a bude stačit, když mi podepíšete souhlas se 
sňatkem,“ stoupl si, dal vizitku na neometený stolek a 
s kývnutím hlavy odešel. 
  Mladá černovlasá dívka se zachvěla, koukla na svého 
budoucího manžela: „Davide, víš opravdu jistě, že je to 
spolehlivý člověk? Nevím proč, ale něco se mi na něm nelíbí. 
Chci jen, abychom měli ode všeho naprostý klid a soukromí.“ 
„Neboj, dával jsem pozor, koho vybírám. Stejnak si myslím, že 
tvůj otec nemyslel vážně to zřeknutí, pokud semnou budeš.“ 
usmál se na ni a hladil její těhotné břicho. 
  Čtvrtý den šli do kanceláře starosty Barina upevnit svůj vztah 
sňatkem. Příjmení si však vzali po nevěstě. David a Elena 
Deavisnovi, žili šťastně pouhých dvanáct dní, dokud k jejich 
prahu nezavítal dívčin otec. Vyváděl, zuřil, vztekal se a na 



znamení nesouhlasu se zřekl své jediné dcery: „Jen chci, abys 
věděla jediné, vždy máš na lepšího než je tenhle křupan. 
Podívej, jak musíš žít, v chudobě a zapomnění.“ hulákal na ni, 
ona mu na oplátku odpověděla s klidem: „Já už jsem si toho 
nejlepšího vybrala a nedám ho za nic na světě. Sama jsem si 
vybrala, kde chci žít, otče. Tak mě prosím nech prožívat doteky 
skutečného života.“ dopověděla s rozhodným výrazem. 
  Další večer na to, vezl David Elenu na pohotovost. Porodila 
předčasně o půl měsíce. Chlapeček byl silný, proto ho měli 
v nemocnici jen tři týdny. Dali mu jméno Jonathan. Když 
vyrůstal, jezdil velice často ke svým prarodičům, kteří se ze 
všech sil snažili vnuka k sobě připoutat. 
  Kolikrát se stávalo, že Jonathan u nich spával celé dny i 
týdny. Jeho rodiče mu nemohli poskytnout tolik luxusu, kolik 
mu dával hlavně jeho dědeček. Slavná vznešená rodina 
Deavisnů se začala soudit o život Jonathana. Jedna strana ho 
chtěla mít zpátky doma a ta druhá strana ho snažila převést na 
svou stranu. Po roce přišel na slovo ten, o kterého se 
přetahovali: „Z mého hlediska chci bydlet u babičky a dědečka, 
protože mí rodiče to vše finančně nezvládají.“ Elenu jakoby 
bodlo do srdce olověné těleso a při pohledu na Davida ani 
nemluvně. 
  Jonathan si vesele přebýval v luxusním sídle vznešené rodiny, 
neboli jeho předků a na rodiče si ani nevzpomněl. S dědečkem 
Richardem si náramně rozuměli, naučil ho vše, co uměl. Naučil 
se, jak se má správně chovat k lidem, jaké podnikání nejvíc 
vynáší, co má dělat v té a té situaci, že má spoléhat hlavně na 
sebe, že nikomu neříkat osobní věci, nanejvýš mluvit s jeho 
pravým přítelem a pravou rukou o méně osobních záležitostech 



a nejvíc co mu kladli na srdce, bylo, že se musí držet etikety, 
v budoucnu si najít vhodnou partnerku do života a neskončit 
jako jejich dcera. 
  Babička mu umřela na rakovinu, když měl čtrnáct let, dědeček 
zemřel v jeho sedmnácti. Protože nebyl plnoletý, byl na jeden 
rok přesunut do dětského domova. Tam svým způsobem trpěl, 
protože zažil věci, kterým se vyhýbal a na které nebyl zvyklý. 
Mezi tím neustále chodil na střední školu obchodní akademie, 
byla pro něj vysvobozením na osm hodin denně. I přes to vše 
co se stalo, se o něj přihlásili jeho rodiče, on je však odmítnul 
slovy, že nebude s nikým takovým žít v chudobě. 
  Za rok zahájil soud o vlastnictví zmodernizovaného sídla jeho 
rodové linie. Zámek, dostal takřka po půl roce zažádání.  
  Začal najímat služebnictvo, které platil z bohatě nabytého 
konta svých prarodičů. Dal k pronájmu pokoje v usedlosti, kde 
bydlel. Ubytování nabízel zejména přátelům, které znal a 
spolehlivým lidem. Tím by zvládal splácet účty za jídlo, 
elektřinu, vodu, plyn a další, kdyby neměl peníze. 
  Jakmile se po dokončení obchodní akademie přihlásil na 
právnickou fakultu, zakládal firmu, specializovanou na 
vytváření produktů v chemické oblasti. Po skončení právnické 
fakulty se ve dvaceti čtyřech letech, zamiloval do ženy, když 
byl na dovolené v Mali. Černošská dívka přišla s Jonathanem 
do jiného stavu, on se o tom však dozvěděl, až mu za půl roku 
napsala dopis, že s ním bude mít syna.  
  …Syn… říkal si v duchu …Vždy jsem chtěl syna… Uvědomil 
si, že je něco špatně. Nenarozené dítě nebude mít případný titul 
lorda a ještě k tomu s ním nebude sdílet stejné pokoje.  
  Jonathan jezdíval po různých školeních o specializované 



chemii a fyzice. Jednou se dozvěděl o ženě, která má taktéž 
takový rod, jako on. Z chtíče mít takovou ženu po svém boku a 
mít s ní čistokrevného potomka se s ženou chtěl sejít. Přišel za 
ní, až do domu, kde bydlela. Prvně mluvil s otcem ženy, on ji 
zavolal dolů za nimi. 
  Přišla lehce jako vánek, najednou se vše jakoby rozjasnilo a 
ladným pohybem usedla na blízké křeslo. Na všechny se lehce 
usmívala, tím vnášela do obývacího pokoje teplo a záři. 
  Nemohl z ní spustit oči, byla jako anděl ze snů. Po dni spolu 
bývali častěji a častěji, rozuměli si a naslouchali jeden 
druhému. Však po měsíci zbytečně uspěchali svatbu. Ale 
svatbu v plné kráse. 
  Lady Iliana otěhotněla hned po manželské noci. Během 
těhotenství mívala ohromné bolesti, při kterých sedávala na 
terase Deavisnovského sídla a potichoučku si zpívala krásné 
melodie, plné barev. Tušila, že jakmile porodí, nebude už mít 
možnost dívat se na rozkvetlé jaro, nezažije první úsměvy a 
krůčky svého dítěte. Své obavy však neříkala nikomu ani 
svému muži, bála se, že mu s tím udělá starosti. 
  Lord Jonathan sedával u své krásné ženy a dělal vše proto, 
aby byla v té nejlepší péči. Mezi tím občas psal tajné dopisy do 
Mali, jak se daří jí a synovi a že kdyby měla problémy, má syna 
dovést k němu, že se o něj velice dobře postará. 
  Iliana zemřela hned po těžkém porodu malinkaté dcerky 
jménem Gabriela. Jonathan se topil ve smutku a dítě nechtěl 
ani na okamžik vidět. Dával to dceři za vinu a tak bez pohledu 
vykázal porodní asistentku s dítětem ven. Hned po události 
nechal dát dítě do pečovatelského zařízení, které bylo 
v odlehlém městě. Když mluvil s ředitelkou dětského domova, 


