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1. januára 1990

Keď Bill s Williamom vošli na druhý deň ráno do nemoc-
nice, Connie tíško spievala bábätku. 

„Pozri sa, kto prišiel,“ Bill položil chlapca na zem. Wil-
liam sa hneď rozbehol k posteli, vystrel ku Connie rúčky 
a volal: „Mama!“

„Chceš sa zoznámiť so svojou sestričkou, William?“ spý-
tala sa Connie a dlaňou potľapkala voľné miesto na poste-
li. William sa šikovne vyštveral hore, takže o chvíľu mala 
obe deti v náručí. „Predstavujem ti Quinn.“

Chytila chlapca za ruku, aby jemne pohladil sestru. 
„Teraz ju už nemôžeš volať Quinn,“ zahundral Bill.
„Prečo nie?“ pozrela naňho.
„Lebo také meno dala svojmu dieťaťu tá žena, čo vyhra-

la peniaze.“
„Čože?“ vyhŕkla Connie šeptom. Opatrne položila dcé-

ru do kolísky pri posteli. „O čom to hovoríš, Bill?“
„Sú toho plné noviny. To dieťa, ktoré vyhralo prachy, 

lebo sa narodilo len minútu pred naším, sa volá Quinn. 
Stále tvrdím, že sme boli prví. Podľa mňa sa tie pôrod-
né asistentky dohodli, aký čas nahlásia – podľa toho, kto 
bude lepšie vyzerať v novinách,“ zavrčal a oboma dlaňa-
mi si pošúchal plešinu. 
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„Quinn? Ona dala svojmu dieťaťu meno Quinn?“ Con-
nie nemohla uveriť vlastným ušiam.

„Presne tak. To znamená, že jej musíme dať iné meno. 
Inak budeme vyzerať ako idioti. Ten ich Quinn je teraz vo 
všetkých správach, je slávny! A okrem toho všetci si myslia, 
že je to chlapčenské meno.“ Connie sedela ani omráčená. 
„Mne sa vždy páčilo meno Minnie,“ pokračoval Bill. „Čo ty 
na to, Will? Dievčatko Minnie. Bohatá nebude, ale jedno je 
isté – je krásna.“ Naklonil sa, pobozkal svoju ženu na čelo 
a stvrdnutou dlaňou štukatéra pohladkal dievčatko po líci. 

Connie od vyčerpania nevládala ani premýšľať. Potre-
bovala sa vyspať. A nadojčiť dieťa. A premyslieť si, ako sa 
postará o batoľa a novorodenca. S Billom sa kvôli menu 
môžu pohádať aj inokedy.

Kým sa z nemocnice vrátili domov a Connie si koneč-
ne trochu pospala, Quinn Hamilton, prvé dieťa roka 1990, 
bol už v správach v celom Anglicku. Najšťastnejšie dieťa 
v krajine, znel titulok v novinách. „Kráľovská výhra pre 
Quinna!“ ohlásil reportér v rannom spravodajstve. Con-
nie mala pocit, že to meno je už skrz-naskrz pošpinené 
a noviny sa jej vysmievajú pre peniaze, ktoré mali patriť 
jej. A aby toho nebolo málo, Bill už začal dievčatko oslo-
vovať Minnie. Connie sedela na pohovke, dojčila dcéru 
a v televízii sledovala rozhovor s Tarou.

„Niekto mi raz povedal, že Quinn je meno pre šťastných 
ľudí. Zdá sa, že zatiaľ to platí,“ usmievala sa Tara. Plavé 
vlasy mala čerstvo vyfúkané, tvár rozžiarenú, nevinnú. 
Vôbec nevyzerala ako žena, ktorá len pred pár dňami ro-
dila. Connie sa zadívala na svoju dcéru.

„Nemôžem uveriť, že ti ukradla meno,“ povedala tlme-
ne. Cítila, ako sa jej do očí hrnú horúce slzy. Pri dojčení 
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bola precitlivená, vedela, že ak sa rozplače, už nikdy ne-
prestane. Tuho privrela oči, aby potlačila slzy, a zašepka-
la: „Len o minútu neskôr.“


