
Wanda Winnipegová

Interiér vozu je v kÛÏi. Z kÛÏe je i ‰oférÛv odûv a ru-

kavice. Kufry a kabely, které zaplÀují úloÏn˘ prostor

auta, jsou z kÛÏe. Z kÛÏe je páskov˘ sandál, v nûmÏ

se vyjímá ‰tíhlá noha na kraji dvífiek. KoÏen˘ je i ‰ar-

latov˘ sukÀov˘ kost˘m Wandy Winnipegové.

Hoteloví poslíãci v livrejích se uklánûjí.

Wanda Winnipegová pfiekroãí práh hotelu a nevû-

nuje nikomu ani pohled, nestará se, jestli za ní nesou

její vûci. Copak by to mohlo b˘t jinak?

Za pultem hotelové recepce se zamûstnanci klepou

strachy. Pfiedhánûjí se ve zdvofiilostních formulkách,

jen aby pfiilákali její pohled skryt˘ za koufiov˘mi skly

br˘lí. 

„Buìte u nás vítána, madam Winnipegová, je pro

nás nesmírnou ctí, Ïe jste si ke svému pobytu zde vy-

brala hotel Royal Emeraude. Udûláme v‰echno, abys-

te se u nás cítila co nejpfiíjemnûji.“

Pfiijímá tyhle projevy úcty a obdivu bez odpovûdi

jako povinnou hrst drobn˘ch. Zamûstnanci hotelu po-

kraãují v hovoru, jako by se ho úãastnila.

„Kosmetick˘ salon je otevfien˘ od sedmi do jedna-

dvaceti hodin, rovnûÏ tak fitness a bazén.“
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U‰klíbne se. Recepãní popla‰enû pfiispûchá s uji‰tûním:

„Pfiirozenû pokud budete chtít, zmûníme otevírací

dobu a ve v‰em se vám pfiizpÛsobíme.“

Vtom uÏ chvatnû dobíhá ud˘chan˘ fieditel hotelu,

pfiitoãí se k Wandû zezadu a zavfie‰tí:

„Madam Winnipegová, jak nesmírné ‰tûstí pro nás,

Ïe jste si vybrala Royal Emeraude! Udûláme v‰echno

pro to, abychom vám pobyt u nás co nejvíce zpfií-

jemnili.“

¤editel právû pouÏil stejné kli‰é jako jeho personál,

Wanda Winnipegová se tomu u‰klíbne a posmû‰ek

neskr˘vá pfied zamûstnanci, nûco ve stylu: Îádn˘ zá-

zrak ten vá‰ ‰éf, neumí se vymáãknout líp neÏ vy, na-

ãeÏ se obrátí a podá mu ruku k políbení. ¤editel její

ironii nezachytil – ostatnû by ho nûco takového ani

nenapadlo –, je poctûn, protoÏe se uráãila mu odpo-

vûdût.

„Doufám, Ïe nebudu zklamaná: knûÏna Mathilde mi

vá‰ hotel velmi vychválila.“

¤editel dostal zásah, na kter˘ reaguje bezdûãn˘m

sklapnutím podpatkÛ jako voják pfii salutování a jako

taneãník tanga pfii dûkování: právû pochopil, Ïe kdyÏ

má v hotelu Wandu Winnipegovou, hostí pod svou

stfiechou nejen jeden z nejvût‰ích majetkÛ na svûtû,

ale rovnûÏ Ïenu, která se st˘ká s nejhornûj‰ími dese-

ti tisíci. S almanachem svûtové ‰lechty. 

„Lorenza Canaliho pfiirozenû znáte?“

Gestem pfiedstaví svého milence, krasavce s dlou-

h˘mi, ãern˘mi, jako navoskovan˘mi vlasy, kter˘ se po-

usmûje a k˘vne hlavou; u vûdomí svého niÏ‰ího

postavení cítí povinnost ukázat trochu víc vlídnosti

neÏ královna.
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Potom zamífií ke sv˘m pokojÛm a dobfie ví, Ïe si prá-

vû za jejími zády ‰eptají:

„Myslel jsem, Ïe je vût‰í… Krásná Ïenská! A vypa-

dá mlad‰í neÏ na fotkách, ne?“

Dorazí do apartmá a hned cítí, Ïe jí tu bude dobfie;

pfiesto se skeptick˘m v˘razem poslouchá fieditele, kte-

r˘ jí vychvaluje pfiednosti ubytování. Navzdory krás-

nému prostoru, mramoru ve dvou koupelnách, hojnosti

kytic, vysoké kvalitû televizorÛ a drahému staroÏitné-

mu nábytku se netváfií zrovna uspokojenû a jen pozna-

mená, Ïe by nebylo ‰patné mít telefon na terase, kdyby

chtûla nûkomu volat z lehátka.

„Zajisté, madam, k va‰im sluÏbám, za minutku vám

ho tam pfiemístíme.“

Nehodlá mu vû‰et na nos, Ïe telefon nikdy nepo-

uÏije, protoÏe volá z mobilu. Má v plánu nahánût mu

hrÛzu aÏ do svého odjezdu, aby jí slouÏil líp. ¤editel

Royal Emeraude za sebou s úklonou zavírá dvefie a za-

nícenû jí pfii tom slibuje hory doly.

Wanda je koneãnû sama, natáhne se na pohovku

a nechá Lorenza a pokojskou, aby vybalili ‰aty a roz-

vûsili je do skfiíní. Ví, jak na lidi pÛsobí, baví se tím.

ProtoÏe si nechává své mínûní pro sebe, respektují ji;

protoÏe promluví, jen aby nûco zkritizovala, bojí se jí.

Kdekoli se objeví, vyvolá obrovsk˘ rozruch; ten v‰ak

není zpÛsoben pouze jejím bohatstvím, proslulostí ani

dokonal˘m vzhledem. Je to povûstí, která ji obklo-

puje a na níÏ si zakládá.

Co vlastnû dokázala tak zázraãného? Podle ní se to

dá shrnout do dvou zásad: umûla se provdat a umû-

la se rozvést.

Wanda kaÏd˘m manÏelstvím postoupila na spole-
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ãenském Ïebfiíãku v˘‰e. To poslední – pfied patnácti

lety – ji vyneslo tam, kde je dnes. KdyÏ se provdala za

amerického miliardáfie Donalda Winnipega, stala se

slavnou, ãasopisy po celém svûtû uvefiejnily fotografie

z jejich svatební cesty. Znovu obsadila titulní strany

bûhem svého rozvodu, jenÏ patfiil k nej‰Èavnatûj‰ím

a nejmedializovanûj‰ím v posledních letech, rozvodu,

kter˘ z ní udûlal jednu z nejbohat‰ích Ïen na planetû.

Od té doby vede pfiíjemn˘ Ïivot rentiérky; Wanda

Winnipegová najímá pouze vysoce kvalifikované oso-

by, aby se staraly o její záleÏitosti; kdyÏ zklamou, bez

milosti a bez v˘ãitek je vyhodí.

Lorenzo zavrká vlah˘m hlasem:

„Jak˘ máme odpoledne program, Wando?“

„Nejdfiív bychom si mohli párkrát skoãit do bazénu

a pak si v pokoji odpoãineme. Co ty na to?“

Lorenzo si v duchu okamÏitû dva Wandiny rozka-

zy pfieloÏí: bude se dívat, jak Wanda plave dva kilo-

metry, a pak se s ní pomiluje.

„Znamenitû, Wando, to se mi moc zamlouvá.“

Wanda ho obdafií vlídn˘m úsmûvem: Lorenzo nemá

na vybranou, ale pÛsobí elegantnû, kdyÏ ochotnû hra-

je svou poddanost.

Vrací se z koupelny, lehce se vrtí v bocích a dopfiá-

vá Wandû potû‰ení, aby mohla pozorovat jeho pruÏ-

nou figuru a pûknû tvarovan˘, vyklenut˘ zadek.

Wanda si smyslnû uvûdomí, Ïe uÏ brzy bude tenhle

muÏsk˘ zadek hníst obûma rukama. 

âertvíproã mám u nich tohle nejrad‰i!

KdyÏ si Wanda povídá v duchu sama se sebou, po-

uÏívá jednoduché vûty a lidové v˘razy, které prozra-

zují její pÛvod. Na‰tûstí to sly‰í jen ona sama.
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Lorenzo se k ní vrací ve lnûné ko‰ili a pfiiléhav˘ch

plavkách, pfiipraven˘ doprovodit ji k bazénu. Wan-

da dosud nemûla tak dokonalého pfiítele: nikdy se

ani nepodívá na jinou Ïenu, líbí se mu pouze Wan-

dini pfiátelé, jí stejné vûci jako ona, vstává ve stej-

nou hodinu a vÏdycky má dobrou náladu. Nesejde

na tom, jestli si váÏí v‰eho, nebo si neváÏí niãeho,

plní svoji roli. 

AÈ je to jak chce, je dokonal˘. Ale já taky nejsem

nejhor‰í.

Tím nemyslí svÛj fyzick˘ vzhled, ale své chování:

pokud se Lorenzo chová jako profesionální gigolo,

Wanda také ví, jak s profesionálním gigolem zachá-

zet. Je‰tû pfied nûkolika lety by Lorenza kvÛli jeho po-

zornému a galantnímu chování, jemuÏ se nedalo

vÛbec nic vytknout, podezírala z homosexuality. Dnes

jí houby záleÏí na tom, jestli se Lorenzovi líbí chlapi,

nebo ne; staãí, Ïe ji ‰uká tak dobfie a tak ãasto, jak si

pfieje. Nic jiného. A vÛbec netouÏí vûdût, jestli si ná-

hodou neskoãí tajnû na toaletu a nevstfiíkne si tam nû-

jak˘ povzbuzující prostfiedek, kter˘ mu umoÏní

pfiedstavit se jí v pozici „pfiipraven“. 

My Ïeny umíme tak dobfie pfiedstírat… Proã by nám

mûlo vadit, kdyÏ si oni za‰vindlují?

Wanda Winnipegová dospûla k tomu ‰Èastnému ob-

dobí v Ïivotû ambiciózní Ïeny, kdy se koneãnû z cynismu

zrodila moudrost: osvobodila se, setfiásla mravní poÏa-

davky a radovala se ze Ïivota jako takového a z muÏÛ

jako takov˘ch, nad niãím se nepohor‰ovala.

Podívá se do svého diáfie a zkontroluje si, jak bude

probíhat její dovolená. Wanda nesná‰í nudu, a tak

v‰echno plánuje: dobroãinné veãírky, náv‰tûvy ve vi-
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lách znám˘ch, schÛzky s pfiáteli, v˘lety na vodním

skútru, masáÏe, otevírání nov˘ch restaurací, otevírá-

ní noãních klubÛ, ma‰karní plesy; vymezila si ãas i na

nákupy a odpoãinek. Její personál – poãítaje v to Lo-

renza – dostal kopii jejího rozvrhu, má za úkol odhá-

nût neÏádoucí osoby a otrapy, ktefií budou obléhat

hotel, jen aby madam Winnipegová pfiijala pozvání

k jejich stolu nebo  na párty.

Uklidnûnû zavfie oãi. Právû ji podráÏdila vÛnû mi-

mózy. S nelibostí se napfiímí, neklidnû se rozhlédne

po okolí. Fale‰n˘ poplach. Odehrálo se to jenom v její

mysli. Ta vÛnû jí právû pfiipomnûla, Ïe strávila ãást

svého dûtství tady, Ïe byla tehdy chudá a nejmeno-

vala se je‰tû Wanda. Nikdo to neví a také se to nikdo

nedozví. Vytvofiila si nov˘ Ïivotopis a zafiídila to tak,

aby si kaÏd˘ myslel, Ïe se narodila u Odûsy v Rusku.

Pfiízvuk, kter˘ si osvojila v pûti jazycích – a kter˘ tak

dobfie podtrhuje její drsné a lehce chraptivé zabarve-

ní hlasu – ten m˘tus podporuje.

Vstane, potfiese hlavou a zaÏene vzpomínky. Sbo-

hem, vzpomínky! Wanda má pod kontrolou v‰echno,

své tûlo, své chování, své obchody, svoji sexualitu,

svoji minulost. A teì musí strávit pfiíjemné prázdni-

ny. Ostatnû za to v‰echno zaplatila.

T˘den ubíhá nádhernû v poletování z místa na místo.

„Exkluzivní“ veãefie stfiídají „pfiíjemné“ snídanû,

nesmíme zapomenout ani na „boÏské“ veãírky. Hosté

se sjíÏdûjí na vodních skútrech, v‰ude se vedou stej-

né rozhovory a Wanda a Lorenzo dokáÏou brzy dis-

kutovat tak, jako by strávili na pobfieÏí celé léto;

vychvalují v˘hody Disco Privilège, návrat string pla-
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vek – „je to pitomost, ale kdyÏ si to mÛÏeme dovo-

lit, proã ne“–, té „fantastické“ hry, pfii níÏ musíte mi-

micky ztvárnit názvy filmÛ – „kdybyste vidûli Nicka,

jak se nám pokou‰el pfiedvést Jih proti Severu!“ –, roz-

pl˘vají se nad elektrick˘m vozíkem „ideální pro ces-

tu na pláÏ, drahou‰ku“, debatují o bankrotu Aristotela

Paropoulose a hlavnû o rozbitém soukromém letadle

tûch chudákÛ Sweetensonov˘ch – „co chcete, ‰lo

o jednomotorové letadlo, drahá, copak si pofiídíte jed-

nomotorové letadlo, kdyÏ si mÛÏete zaplatit soukro-

m˘ tryskáã?“

Poslední den v˘prava na jachtû Farinelliov˘ch –„ale

ano, znáte ho, on je král italsk˘ch sandálÛ, tûch z jem-

Àouãké kÛÏe a s dvojí ‰ÀÛrkou na kotníku, neexistu-

je nic lep‰ího“ – vyveze Wandu a Lorenza do klidn˘ch

vod Stfiedozemního mofie.

Îeny rychle pochopí úãel takové plavby: aÈ je jim

kolik chce let, v‰echny musí na palubû pfiedvádût bez-

vadnou plastiku, pevná Àadra, útl˘ pas a nohy bez

celulitidy. Wanda se takovému v˘konu oddává na-

prosto pfiirozenû jako Ïena, která si je vûdoma své do-

konalosti, ví, Ïe má od pfiírody fantastickou postavu

a navíc je maximálnû dobfie udrÏovaná. Lorenzo –

rozhodnû pfiíkladnû ideální – ji objímá vfiel˘m pohle-

dem zamilovaného muÏe. Zábavné, ne? Wanda pfii-

jme nûkolik komplimentÛ, které ji dostanou do dobré

nálady, a v tomto stavu, je‰tû podpofieném rÛÏov˘m

provensálsk˘m vínkem, si vyrazí s veselou tlupou mi-

liardáfiÛ na pláÏ des Salins, kde je vyloÏí nafukovací

ãlun. 

âekal na nû prostfien˘ stÛl ve stínu slamûné stfie-

chy kryjící restauraci. 
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