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1.
C

O KDYBYCH VÁM ¤EKLA , Ïe existuje tajn˘ klub, jehoÏ ãlenové se rek-

rutují v˘hradnû z okruhu nejvlivnûj‰ích ãlenÛ spoleãnosti – bankéﬁÛ,
super boháãÛ, mediálních magnátÛ, generálních ﬁeditelÛ, právníkÛ,
policejních ‰piãek, zbrojaﬁÛ, vysoce postaven˘ch armádních dÛstojníkÛ, politikÛ, ãlenÛ vlády a úﬁadÛ nejvy‰‰í státní správy, a dokonce
i uznávan˘ch hodnostáﬁÛ katolické církve – vûﬁili byste mi?
A pozor, teì nemluvím o Iluminátech ani o skupinû Bilderberg,
dokonce ani o lidech spjat˘ch s Bohemian Grove nebo s jak˘mkoliv jin˘m z tûch proflákl˘ch spikleneck˘ch spolkÛ, které rÛzní magoﬁi takticky vyuÏívají pﬁi prosazování sv˘ch vlastních obchodních
zájmÛ.
Kdepak, vÛbec ne. Navenek je tenhle klub mnohem nevinnûj‰í.
Navenek.
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Ale pod povrchem ani náhodou.
âlenové tohoto klubu se schází nepravidelnû na tajném místû –
vzdáleném a skrytém. SchÛzky se nikdy nekonají dvakrát po sobû
na stejné adrese. Obvykle ani ve stejném ãasovém pásmu.
A na schÛzkách se tihle lidé... No, nebudeme pﬁece chodit kolem
horké ka‰e a nazveme je jejich skuteãn˘m titulem – Páni vesmíru, pﬁípadnû V˘konná rada dosud známé ãásti sluneãní soustavy. Zkrátka
tihle manaÏeﬁi vyuÏívají tajná shromáÏdûní jako pﬁíleÏitost k zaslouÏenému a nezbytnému odpoãinku od dÛleÏité a vyãerpávající ãinnosti, jeÏ obná‰í dojebávání svûta je‰tû víc, neÏ uÏ je, a vym˘‰lení
je‰tû sadistiãtûj‰ích a zrÛdnûj‰ích zpÛsobÛ muãení, zotroãování a oÏebraãování lidstva.
A ãím konkrétnû se VÛdci zab˘vají ve svém volnu, kdyÏ se chtûjí
trochu odreagovat?
To je snad jasné.
·oustají.
Jak vidím, moc mi nevûﬁíte. Zkusím vám to tedy vysvûtlit jinak. Potkali jste uÏ automechanika, kter˘ by nebyl blázen do aut? Profesionálního fotografa, kter˘ by nikdy neudûlal jedinou fotografii i mimo
ateliér? Pekaﬁe, kter˘ by nejedl koláãe?
No, a tihle lidé, tihle papalá‰i, a teì uÏ to vybalíme na rovinu, jsou
zkrátka profesionální zmrdi.
Ojebou vás, jen aby nad vámi mûli v˘hodu. Ojebou vás, aby se dostali na vrchol. Ojebou vás o peníze, svobodu i ãas. Ale i potom vás
budou ojebávat tak dlouho, dokud nebudete v hrobû dva metry pod
zemí. A ani potom s tím ojebáváním nepﬁestanou.
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Tak tedy co dûlají, kdyÏ zrovna nedûlají tohle?
Co jiného...
Kromû toho je tﬁeba si uvûdomit je‰tû jednu vûc. Vlivní a mocní
lidé jsou v mnoha ohledech nûco jako celebrity. Rádi se spolu scházejí. Co nejãastûji. AÏ do ochraptûní vám budou dokola omílat, Ïe
to dûlají jen proto, Ïe je nemÛÏe pochopit nikdo jin˘, neÏ právû lidi
jako oni. Pravda je ov‰em taková, Ïe manaÏeﬁi nemají chuÈ si zadat
s pouh˘mi pû‰áky, s plebsem, s nemyt˘mi a neãesan˘mi neotesanci,
kteﬁí s nezastíran˘m potû‰ením sledují pád mocn˘ch a bohat˘ch,
jehoÏ pﬁíãinou je to jediné, co je dokáÏe srazit z v˘‰in aÏ na dno – a to
je sex.
A právû proto tihle lidé, tihle manaÏeﬁi, profesionální zmrdi, nakonec vymysleli zpÛsob, jak si dopﬁávat sexu po libosti a ukojit svoje
nejdivoãej‰í a nejzvrhlej‰í sexuální fantazie, navíc bez hrozby skandálu. Dûlají to za zavﬁen˘mi dveﬁmi. A v‰ichni spoleãnû. Tajnû.
Henry Kissinger kdysi prohlásil, Ïe moc je nejsilnûj‰í afrodiziakum. V té dobû se loudal po chodbách paláce slávy uÏ dost dlouho,
aby pﬁesnû vûdûl, o ãem mluví. A dÛkazem je tenhle podnik.
Pojmenovali ho Juliette Society.
Tak prosím. Jen si ji zkuste vyhledat na internetu. VÛbec nic. To je to
tajemství. Abyste v‰ak nezÛstali úplnû mimo, tady je aspoÀ ‰petka
informací a trocha historie.
Tahle Juliette, po níÏ je klub pojmenován, byla jedna ze dvou postav – sester, ta druhá se jmenovala Justine – zplozen˘ch (pokud to
jde ﬁíct i takhle) mark˘zem de Sade, francouzsk˘m ‰lechticem z osmnáctého století, zh˘ralcem, spisovatelem a revolucionáﬁem, jehoÏ sexuální dobrodruÏství natolik rozbûsnila bohabojné moralisty mezi
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francouzskou ‰lechtou, Ïe si nakonec za veﬁejnû pﬁedvádûné obscénnosti vyslouÏil uvûznûní v Bastille. Zpûtnû vzato v‰ak ne‰lo o Ïádnou
tragédii, protoÏe mark˘z nemohl v cele dûlat nic jiného, neÏ si ho ve
dne v noci honit. Ze samé nudy se vybiãoval k sepsání ﬁady dal‰ích
a je‰tû zvrhlej‰ích necudností, ãistû proto, aby svûtu ukázal, Ïe mu
v‰ichni mÛÏou víteco a vítekam.
Zkrátka, bûhem svého uvûznûní mark˘z de Sade vytvoﬁil nejslavnûj‰í dílo svûtové erotické literatury: 120 dní Sodomy. Jde o jedinou
existující knihu, jeÏ sexuálními zvrhlostmi a krutostí pﬁedãí bibli,
které se témûﬁ vyrovná i rozsahem. A pochopitelnû to byl právû mark˘z, kdo z okna své cely hulákal na davy shromáÏdûné pod Bastillou, aÈ na pevnost hernajs zaútoãí, ãímÏ následnû odstartovala Francouzská revoluce.
Ale vraÈme se k Juliette. Z obou sester je to ta ménû známá, ale ne
proto, Ïe by byla zakﬁiknutá. Och, ani zdaleka ne. Aby bylo jasno,
Justine je dost protivná a nafrnûná puritánka, která na sebe za kaÏdou cenu strhává pozornost tak dlouho, dokud svému okolí neleze
krkem. Pﬁipomíná souãasné celebritky, jeÏ donekoneãna vedou proslovy o ‰kodlivosti drog a nevázaného sexu a navenek se neúnavnû
prezentují jako ztûlesnûní v‰emoÏn˘ch ctností, zatímco v pravideln˘ch intervalech se tajnû plíÏí z kliniky pro léãbu závislostí.
A Juliette?
Juliette naopak nezná stud ani míru ve svém baÏení po sexu a vraÏdûní a kaÏdé tûlesné rozko‰i, kterou je‰tû neokusila. ·oustá a vraÏdí
a vraÏdí a ‰oustá a obãas stihne i obojí souãasnû. A navíc jí to pokaÏdé projde a za svou nevázanost a zloãiny nikdy nezaplatí ani tu
sebemen‰í cenu.
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MoÏná uÏ vám dochází, co tím chci naznaãit. MoÏná uÏ chápete,
proã tahle tajná spoleãnost, ta Juliette Society, nebude aÏ tak nevinná záleÏitost, jak se navenek zdá.
A kdybych vám navíc tvrdila, Ïe se mi povedlo proniknout – ehm,
omlouvám se za ten dvojsmysl – do vnitﬁních kruhÛ zmínûného
spolku, vûﬁili byste mi?
Ne Ïe bych tam spoleãensky patﬁila. Tﬁetím rokem ﬁádnû studuju
vysokou ‰kolu, obor filmová tvorba. Nejsem niãím v˘jimeãná, jsem
obyãejné dûvãe s normálními kaÏdodenními potﬁebami a Ïivotními
touhami jako v‰ichni v mém vûku.
Láska. Bezpeãí. ·tûstí.
A zábava. K smrti ráda se bavím. Ráda se pûknû oblékám a ráda
vypadám dobﬁe, ale na luxusní módu si zvlá‰È nepotrpím. Jezdím
malou ojetou hondou, kterou mi rodiãe pﬁenechali jako dar k osmnáctinám. V tom autû jsem si z domova odvezla v‰echny vûci, co
jsem si pﬁestûhovala na kolej. Na zadním sedadle se poﬁád válí nejrÛznûj‰í krámy a já si nikdy nenajdu dost ãasu, abych je vyklidila
bezezbytku. Za sebou jsem nechala kamarády z dûtství – ty, ze kter˘ch jsem uÏ vyrostla a st˘kám se s nimi jen se sebezapﬁením, i ty,
které bych si ráda nechala v Ïivotû uÏ napoﬁád. A k tomu jsem si
na‰la ﬁadu nov˘ch kamarádÛ, kteﬁí mi otevﬁeli oãi a roz‰íﬁili mi
obzory.
A teì zaãnu o nûãem, co nebude ani zdaleka tak intelektuální. Teì
se vám svûﬁím s trapn˘m tajemstvím, typick˘m spí‰ pro puritánské
puÈky. ProtoÏe vûc se má tak, Ïe poslední dobou nemám v hlavû nic
neÏ jednu ‰ílenou pﬁedstavu.
Poﬁád se mi vrací jedna sexuální fantazie. Kdepak, zapomeÀte na
sex s obstárl˘m multimiliardáﬁem v tryskáãi jedenáct kilometrÛ nad
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Saint Tropez. Uff, tûÏko bych dokázala vymyslet nûco odpudivûj‰ího.
Mám mnohem pﬁízemnûj‰í pﬁedstavivost, mnohem v‰ednûj‰í a intimnûj‰í.
Nûkolikrát t˘dnû vyzvedávám svého pﬁítele po práci. Obãas kdyÏ
se trochu zdrÏí a je poslední, kdo zamyká kanceláﬁe, spﬁádám tajné
fantazie, jak si to s ním rozdávám v pracovnû jeho ‰éfa. Je‰tû jsme
to tam nikdy nedûlali, ale na erotickém snu snad není nic ‰patného, ne?
JackÛv ‰éf je senátor. Pﬁesnûji ﬁeãeno, je to úspû‰n˘ právník a kandiduje na senátora. A mÛj pﬁítel Jack je souãástí t˘mu, kter˘ má na
starosti vedení jeho volební kampanû. Kromû toho studuje ekonomii.
KaÏdému uÏ jistû svitlo, Ïe moc ãasu na randûní nám nezb˘vá. Jack
totiÏ b˘vá po návratu domÛ tak zniãen˘, Ïe vût‰inou usne na pohovce jen vteﬁinu potom, co odkopne boty. Ráno vstává ãasnû kvÛli
pﬁedná‰kám a semináﬁÛm, a tak nám obvykle nezbude chvilka ani
na ranní rychlovku. Je vám urãitû jasné, co to znamená – mÛj Jack
zná jenom práci a Ïádnou zábavu.
A tak si ve fantaziích pﬁehrávám svou roli oddané pﬁítelkynû, která
si v‰echno naplánuje pﬁedem. Pro tu pﬁíleÏitost se patﬁiãnû obléknu.
Punãochy a stﬁevíãky na jehlách, k tomu svÛj oblíben˘ dvouﬁad˘
khaki baloÀák, navlas stejn˘ jako mûla Anna Karina v Godardovû
filmu Made in U.S.A. A pod nûj pouze prádlo: moÏná prÛhlednou
ãernou podprsenku a kalhotky a k tomu barevnû sladûn˘ podvazkov˘ pás. Nebo co jít nahoﬁe bez a v bíl˘ch podkolenkách s rÛÏov˘mi puntíkovan˘mi kalhotkami, o kter˘ch uÏ vím, Ïe Jacka vzru‰ují k ‰ílenství? A co takhle vzít si jenom stﬁevíãky na jehlov˘ch
podpatcích a holé nohy, na tûle mít jen prÛhlednou bílou ko‰ilku
pod zadek jako malé dûvãátko? Ale v kaÏdém pﬁípadû musím pouÏít
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krvavû rudou rtûnku. Jo, tu krvavû rudou rtûnku si musím poﬁídit.
Nejlep‰í kámo‰ku kaÏdé svÛdnice.
·táb pro volební kampaÀ má kanceláﬁ v centru. Ze v‰ech stran jsou
v˘kladní skﬁínû a svûtlo svítí celou noc, aby v‰ichni kolemjdoucí vidûli na ﬁadu stejn˘ch, ãerveno-bílo-ãern˘ch plakátÛ, na kter˘ch JackÛv ‰éf pózuje pod obrovsk˘m nápisem VOLTE ROBERTA DEVILLA.
TakÏe jediné místo, kde bychom mohli urvat kapku soukromí, je
úklidová komora, um˘várna s toaletou nebo kanceláﬁ, kterou Bob –
potrpí si na to, aby mu v‰ichni ﬁíkali Bobe – pouÏívá pﬁi sv˘ch pracovních náv‰tûvách ‰tábu, coÏ není extra ãasto. Je zastrãená aÏ
u zadního v˘chodu na parkovi‰tû, takÏe Bob se mÛÏe vplíÏit dovnitﬁ
a zase ven bez toho, Ïe by u pﬁedního vchodu z ulice musel ‰a‰kovat
pﬁed veﬁejností.
Jsem si proklatû jistá, Ïe ve volební kanceláﬁi se jistû najde pár lidí,
které by vzru‰ovala ‰oustaãka v um˘várnû bûhem pracovní doby
s rizikem, Ïe je nûkdo nachytá. Já mezi nû urãitû nepatﬁím, zvlá‰È kdyÏ
to mÛÏeme dûlat ve vlastním bytû. No ale Jack mû obvykle pou‰tí
dovnitﬁ zadními dveﬁmi, které vedou na parkovi‰tû, kde nechávám
vÛz, no, a Bobova kanceláﬁ je právû... u nich.
Hele, pro jistotu to zopakuju, protoÏe váÏnû nechci, abyste to pochopili ‰patnû: ve skuteãnosti jsme to tam nikdy nedûlali. Dokonce
jsme to spolu nikdy ani neprobírali, Jack a já. Vlastnû ani netu‰ím,
jestli by byl pro. Ov‰em ve sv˘ch fantaziích vídám, Ïe v tiché shodû
vejdeme do kanceláﬁe, zavﬁeme za sebou dveﬁe a zhasneme – a kdyÏ
si odbudeme v‰echno úvodní líbání a mazlení, rázem pﬁevezmu iniciativu.
Jacka pozpátku srazím na kanceláﬁskou Ïidli, na Bobovu otáãecí
Ïidli z le‰tûné kÛÏe, a dûláme to pﬁímo tam, „na trÛnu moci“. ZakáÏu
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mu vstát, dot˘kat se sebe sama a tﬁeba se jen pohnout, a pak mu
pﬁedvedu kratiãk˘ stript˘z, abych mu pﬁedvedla, co mu chci nabídnout. Nejdﬁív si rozepnu pásek plá‰tû a nechám ho sklouznout z ramene, abych ho podráÏdila kouskem nahé kÛÏe. Potom bleskovû odtáhnu jednu polovinu plá‰tû, aby Jack aspoÀ pohledem ochutnal, co
se pod ním skr˘vá, zatímco druhou polovinu si tisknu k tûlu. Pak se
k nûmu otoãím zády, nechám plá‰È sklouznout na podlahu, pﬁedkloním se a dotknu se prsty ‰piãek nohou, aby pﬁesnû vûdûl, co dostane,
kdyÏ bude hodn˘ kluk a poslechne mû na slovo.
Penis se Jackovi ztopoﬁí dávno pﬁedtím, neÏ mu stáhnu kalhoty.
Pod bavlnûn˘mi boxerkami vidím mohutnû vzdutou bouli.
Teì je vhodná chvíle na bliÏ‰í kontakt, ale dotek Jackovi poﬁád
je‰tû nedovolím. Postavím se pﬁed Ïidli, zády k nûmu se rozkroãím
a chytnu se opûrek. Zadkem se mu nejdﬁív nûÏnû a dráÏdivû a potom tvrdû tﬁu o rozkrok, drtím ho, dosedám a bu‰ím do nûj. Nakonec
na Jacka prudce dosednu, stisknu mu úd mezi pÛlkami, cítím, jak se
vzpíná a svíjí a topoﬁí v oblouku mého...
Ale to odbíhám od jádra vûci. Jádro vûci je v tom, Ïe v Juliette Society,
mezi jejími ãleny, prostû nemám co pohledávat. A nedostala jsem se
mezi nû na inzerát ani jim neposlala strukturovan˘ Ïivotopis s Ïádostí o zamûstnání, dokonce jsem nepro‰la Ïádn˘m pﬁijímacím pohovorem. ¤eknûme, Ïe mám nadání, schopnost pﬁesvûdãit a touhu.
No, a Ïe si mû nûkdo v‰iml.
MÛÏeme probírat horem dolem geny a trénink, ale tenhle talent
nemám vrozen˘. Pﬁinejmen‰ím si toho nejsem vûdoma. Ne, ne, tohle
je vûc, kterou jsem si uvûdomila, ale nosila jsem ji v sobû uÏ dlouho,
14
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pod mnoha vrstvami, pohﬁbenou jako spícího agenta, jenÏ se ve mnû
probudil teprve nedávno.
A kdyÏ jsem vám prozradila tohle v‰echno, tûÏko vám teì smysluplnû vysvûtlím, co se pﬁihodilo bûhem toho veãera. Toho veãera, kdy
jsem poprvé vstoupila do prostor Juliette Society.

