Ocelový magnát
Ludwig Gentzer přijel do Baden Badenu na sjezd německých průmyslníků ve
svém mohutném mercedesu pouze s osobním tajemníkem. Řidič zastavil před
pětihvězdičkovým hotelem MORGEN STERN, kde organizátoři Gentzerovi zajistili
ubytováni. Jakmile auto zastavilo u chodníku, přihrnul se k němu zástupce
organizačního výboru. Významného hosta servilně vítal a posunky obočí řídil personál
hotelu, aby se postaral o jeho zavazadla a ubytování v apartmá určeném VIP hostům.
Gentzer dal tajemníkovi volno poté, co mu pomohl vybalit zavazadla. Když
osaměl, vyhlížel širokým oknem do okolní zástavby. Hlavní program začínal teprve
druhého dne dopoledne, proto byl rád, že si může v klidu odpočinout. Dostal chuť na
koňak. Rozhodl se sejít do baru, kde si objednal sklenku do boxu, dostatečně
izolovaného od okolí. Usrkl zlatavý mok a pohroužil se do klidu, který bar skýtal. Z
rozjímání jej vyrušil příjemný melodický hlas. Zvedl hlavu a spatřil něco neskutečného
– ideál ženské krásy. Ano, takto si již od mládí představoval dokonalou ženu. Měla
tmavé splývavé vlasy, bezvadnou pleť a nádhernou postavu, která se rýsovala
v přiléhavých dlouhých černých sametových šatech s nepatrnými ramínky. Mohlo jí být
něco málo přes třicet let.
Žena mu s milým a nevtíravým úsměvem nabídla, že mu bude dělat společnost.
V duchu se bavila, protože věděla, že ji neodmítne. Pracovala totiž pro agenturu, která
dodávala společnice pro VIP osoby, přesně podle jejich představ o kráse, dokonalosti
a šarmu. Gentzer netušil, že si organizační výbor najal detektivní kancelář, která už
měsíc zjišťovala všechny jeho libůstky a slabosti, aby pak informace předala agentuře
a ta podle nich vybrala optimální typ ženy se záměrem mu pobyt maximálně
zpříjemnit. Ona jen udělala vše, aby se dle pokynů dokonale trefila do Gentzerova
vkusu a z jeho výrazu tušila, že se jí to daří.
Gentzer byl okouzlením zatlačen do defenzivy. Znal mnoho žen a mohl si vybrat
z řady svých zaměstnankyň nebo obchodních partnerek, ale šarmem krásky byl
omráčen. Měl z ní docela jednoduchou mužskou radost. Okamžitě zapomněl, že chtěl
vetřelkyni odmítnout. Místo toho jí přátelsky nabídl židli a nápoj. Představila se jako
Klaudie. Byl natolik zkušený, že poznal, že žena není náhodnou návštěvnicí hotelu, ale
že se jedná o profesionální společnici. Zeptal se jí, zda jí její práce baví a zda ji
dostatečně zabezpečuje. S klidným úsměvem mu odvětila, že si nestěžuje.
Uvědomil si, že ta žena má formát, který mu imponoval. Objednal další nápoje a
v klidu a se zájmem s ní konverzoval asi hodinu, když se jej zcela přirozeně a bez
zábran zeptala, zda ji pozve na pokoj. Byl překvapen, jak mu ta nabídka byla příjemná
a došlo mu, jak po ní celou dobu toužil. Zaplatil a pozval ji do svého apartmá. Když
před ním stoupala po schodech a on měl možnost sledovat její vlnící se boky, byl její
přitažlivostí přemožen. Proto se nebránil, když se mu v apartmá podívala zkoumavě do
očí, pomalu se k němu přivinula a smyslně jej pohltila.
Noc byla krásná a milování nekonečně nádherné. Klaudie jej zkušeně laskáním
vzrušovala, dávala mu najevo jeho převahu a svou radost. Ráno se probudil dřív a
ještě plný dojmů z nočního milování, přemýšlel, kde se vlastně taková žena, žena
která naplňuje všechny jeho představy o ženství, vzala. Dospěl k rozhodnutí, že se jí

nevzdá. Když se probudila, požádal ji, aby na něj v apartmá počkala do poledne, že se
ukáže na konferenci a hned se k ní vrátí.
V konferenčním sále se pozdravil se spoustou známých a známými jejich
známých, vyslechl hlavní projev, a když začala panelová diskuse, vytratil se za Klaudií.
Čekala na něj v lehkém županu na posteli a vypadala tak čerstvě a voňavě, že se k ní
ihned připojil a promiloval s ní celé odpoledne. Vystřízlivěli až hladem. Neobědvali ani
nesvačili a po milování dostali na jídlo nezvladatelnou chuť. Ludwig objednal v recepci
jídlo na pokoj a lehce se oblékl. Klaudie u sebe měla jenom své večerní šaty, a když
se v nich prošla, připadala mu opět neskutečně krásná.
Při jídle si ji uchváceně prohlížel a stále více jej svírala obava, že by ji už neměl
vidět. Uvědomil si, že by s ní chtěl žít. Přemýšlel. Nevěděl, zda jí to může nabídnout a
jak bude reagovat. Neměl jistotu, zda bude souhlasit a zda bude ochotná vzdát se
svého dosavadního života. Když se po jídle usadili ke stolku s vínem, zeptal se jí.
Neodpověděla hned, ale v duchu se usmívala když si připomněla jak podle požadavků
agentury objednávala šaty a jak si vlasy česala do dlouhých vln, aby splnila Ludwigovy
představy zjištěné detektivní kanceláří. Nepřiznala, že ji Ludwig od prvního okamžiku
imponoval. Požádala jenom, aby jí dal čtrnáct dní čas na rozmyšlenou. Omluvila se, že
jede s agenturou natáčet reklamu na Nový Zéland. Slíbila, že se mu po návratu ozve,
a pokud bude jeho nabídka ještě platit, navštíví jej v jeho sídle v Dortmundu.
Během následujících dvou týdnů byl Gentzer jako na jehlách. Jindy tak úspěšný
v byznysu se nedokázal na svou práci soustředit. Snad také proto se mu nezdařil jeho
dlouho připravovaný záměr na expanzi v Jihoafrické republice, kde plánoval koupi
H&W hutní společnosti. Když se mu Klaudie po čtrnácti dnech ozvala, byl rád, ale při
setkání měl přece jenom pokleslou náladu, že mu koupě v JAR nevyšla.
Jeho stavu si Klaudie samozřejmě všimla, ale dělala, že chmury nevidí. Jakmile
ho s ohníčky v očích dostatečně zlíbala, vrásky se mu rozplynuly. „No vidíš, už jsme
spolu, už je dobře,“ šeptala Claudie a dodala: „A bude ještě lépe.“ Přitom otevřela
kufřík a Ludwig zíral na balík 250 000 akcií H&W. Nevěřícně se podíval na papíry, pak
na Klaudii. Opatrně akcie prohlédl a ujistil se, že jsou pravé. Nechápavě se na ženu
díval. Klaudie mu s úsměvem vysvětlila, že dopoledne během konference v jeho
hotelovém apartmá neměla co dělat, tak si prostudovala jeho záměr s H&W. Sdělila
mu, že byla majitelkou sítě erotických center NIGHT-LOVE a aby nežil s Popelkou,
podniky prodala a koupila jihoafrické hutě za 100 milionů euro. „A ty ti miláčku, pokud
o mne ještě stojíš, přináším věnem,“ dodala a ovinula ho celým tělem.

