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Všichni věříme tomu, že trvalý a šťastný svazek muže a ženy je založený na jednoduchých
principech, laskavosti, respektu, důvěry, věrnosti a upřímnosti. Prvotní představy o manželství
bývají většinou vzrušující, leč někdy možná až zidealizované a zkreslené. Až časem zjistíme,
jaká je vlastně realita.

      

  

O tom, že realita je mnohdy odlišná od představ, věděla velmi dobře také Alison Wilsonová,
žádná fiktivní postava nýbrž ve své době skutečná žena, jejíž příběh byl předlohou pro natočení
dramatického seriálu. Hlavní roli Alison Wilsonové ztvárnila její vnučka, současná populární
britská herečka a nositelka Zlatého Glóbusu Ruth Wilsonová a to už samo o sobě dělá příběh
zajímavým.

  

  

Alison svého budoucího manžela Alexandera Wilsona, britského spisovatele, špióna a
důstojníka MI6, poznala v tajných službách, kde oba pracovali. Ona jako sekretářka a on jako
agent. Po čase byla svatba, měli spolu dva syny a Alison si myslela, že žije ve šťastném a
uspořádaném manželství až do doby, než jí začalo být podezřelé Alexandrovo chování. Ten ale
vždy své chování obhajoval tím, že je to součást jeho mise. Šokující odhalení však přišlo s
Alexanderovou smrtí, kdy Alison zjistila, že nebyla jeho jedinou zákonitou manželkou. Na
povrch začaly postupně prosakovat četné bolestivé skutečnosti.

  

Alison se během Alexandrova života nepodařilo vypátrat všechna manželova tajemství. Věděla
pouze o jeho druhém manželství, ovšem Alexander byl ve skutečnosti paralelně ženatý se
čtyřmi ženami, měl sedem dětí a Alison byla v pořadí až jeho třetí manželka.
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Jak to, že se mu podařilo tyto vztahy tak lehce utajit? Z pozice tajného agenta a špióna to
nebylo zas tak složité, skrytá identita je běžnou praxí a přetvařování byla jeho dennodenní
rutina. Svoji roli sehrály pseudonymy, pod kterými publikoval a které zařadil i do běžného života,
takže jednou jste mohli potkat Alexandera Wilsona, podruhé Geoffreye Spencera, Gregora
Wilsona nebo Michaela Chesneye. Utajení je jedna věc, druhá věc, která je svým způsobem
hodna obdivu, byla Alexanderova neuvěřitelně velká psychická odolnost a schopnost ponořit se
do aktuální životní situace, plně se v ní orientovat a přitom neudělat chybu a neprozradit se.

  

Alexander Wilson měl nespočet tajemství, podařilo se z nich objasnit pouze malou část, zbytek
zůstal neodhalen a dotčená tajemství jsou vedena jako citlivé informace v archívech tajné
služby. Zemřel v roce 1963 ve věku 69 let.

  

Rodina Wilsonových se s odstupem času rozhodla zpřístupnit rodinný příběh a se společností
BBC se dohodla na zpracování minisérie s využitím memoárů Alison Wilsonové.

  

Pokud jste milovníky napínavých a složitých příběhů, nenechte si ujít příběh obelhané ženy v
podobě třídílného dramatického seriálu s názvem Paní Wilsonová, v hlavní roli s Ruth
Wilsonovou. Televizní
stanice Epic drama
jej vysílá v premiéře již v pondělí 
28. ledna ve 21.00 hod. 

  

www.epicdrama.cz

  

https://www.facebook.com/EpicDramaCZ/
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