Včera jsem byla na večírku u lady Brandnové. Vždy pozve nesmírně zajímavé osoby a tento
večer nebyl výjimkou. S většinou z nich se znám, ale prvně jsem se viděla s Dorianem Grayem.
Z hloučku bavících se mužů vyčníval svými gesty a tím, jak moc bavil své okolí svými filosofickými
úvahami. Zrovna vyslovil větu: „Lidé dnes znají cenu všeho, ale hodnotu ničeho.“ Tato úvaha oslovila
každého a přinutila ho, se nad ní zamyslet.
Dorian je mladý, vysoký a štíhlý jako proutek. Jeho obličej vytvářejí ojedinělé rysy. Zlatavě
lesknoucí vlasy se vlní až k jeho tvářím. Jeho pleť je nádherně bronzová. Bronzová jako sluneční
paprsky. Azurové, hrdost vyzařující oči trochu zakrývá husté obočí, ale i tak jsou dominantou jeho
obličeje. Ostrý, trochu špičatý nos se tyčí nad úzkými, růžovými rty. Když se usměje, vytvoří se mu na
tvářích jemné dolíčky, které okouzlí každou z přítomných žen. Pohybuje se velice ladně. Dnes si oblékl
šál tmavě zelené barvy, kabát jako noční obloha a černé, úzké kalhoty. Je až přespříliš krásný. Krásný
jako z růže květ. Hned na první pohled mě uchvátil, a tak jsem se o něm chtěla dozvědět víc.
Vyptávala jsem se na něj u lady Brandnové, která ho zná lépe. Seznámil je lord Henry. Jsou prý
s Dorianem pár měsíců velice dobrými přáteli. Vyprávěla mi, že žije v noblesní vile, kterou nedávno
zdědil po svém, již zesnulém dědečkovi. Žije sám jen s pár sluhy. Jeho největším koníčkem je kultura.
Divadlo, koncerty či výstavy patří mezi jeho každodenní činnosti. Rád čte, sbírá knihy, výšivky,
gobelíny i drahocenné kameny. Je to muž zdvořilý, svědomitý a velice vkusný. S každým se hned
spřátelí a je k němu milý. Je schopen si povídat s kýmkoli a o čemkoli, jelikož je velice chytrý. Když
přemýšlí nebo je zamyšlený, trochu se mračí, ale i tak je nesmírně okouzlující. Vyzařuje z něj energie,
která má vliv na každého z jeho okolí. Je tuze dokonalý.
Po tomto vyprávění mě uchvátil mnohem víc. Doufám, že se s ním brzy opět setkám a
poznám ho lépe.
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