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Howard2
Tři měsíce utekly jako voda a my plníme slib, který jsme
fanouškům horroru dali v lednu. Howard se vrací s druhým
číslem a stejně jako v případě pokračování slavných filmů
i druhý díl našeho časopisu má všeho víc. Víc článků, víc
povídek, víc recenzí a logicky tedy i víc stránek. Takřka
dvojnásobek. A co je nejdůležitější, zvýšil se i počet našich
spolupracovníků. Texty kromě mně a Eraserheada dodal
Michal Roth a my tak díky tomu obsáhli i další segment
horrorové zábavy, počítačové hry. Výraznou posilou jsou
noví grafici, Martin Slávik svými pochmurnými vizemi
doprovodil mimo jiné nejdelší povídku čísla a bratr z
východu, Dávid Marcin se významnou měrou podílel na
krátkém komiksu, který je další novinkou v tomto čísle. V
červnovém čísle spolupráci jistě ještě rozvineme. Protože
máme ambice být časopisem o všech formách horroru a
literatura je formou v tomto žánru nejdůležitější, jsme rádi,
že se opět podařilo zajistit pestrý zástup povídek. Od
jednohubky Bartka Czartoryského, přes údernou povídku
amerického spisovatele Edwarda Lee až po dlouhý
makabrózní text Ondřeje Pešáka, pokaždé vás čeká
správné hrůzyplné čtení. A pokud nejsou povídky zrovna
váš šálek kávy, určitě si vyberete ze čtyř rozsáhlých
tematických článků, dvou rozhovorů a osmi recenzí.
Prostě je z čeho vybírat. A kdybyste teprve věděli, co pro
vás chystáme do třetího číslaX6. 6. na shledanou.
Roman Kroufek
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Sabina Břeská:
„K roli jsem se dostala úplnou náhodou...“
Sabina Břeská se narodila v roce 1983 v Jaroměři. Na Fakultě umění Ostravské univerzity v

Ostravě vystudovala obor Hra na klavír. Žije v Brně, kde pracuje jako učitelka hry na klavír na
Základní umělecké škole. Tři roky hrála na klávesy ve Vsetínské metalové kapele Ascendancy,
kterou nedávno opustila. Počátkem roku herecky debutovala v Algorově amatérském
horrorovém kraťasu Podivný příběh pana Josefa 2. V roli sestřičky se objevila jen na pár
vteřin, nedá se však říci, že by si během pár dnů od „premiéry“ nevybudovala celkem ucházející
fanouškovskou základnu a nezískala několik zajímavých komentářů...

Jak se učitelka klavíru dostane k roli ve filmovém horroru?
K roli jsem se dostala úplnou náhodou přes "pana režiséra", seznámili jsme se asi dva týdny
před natáčením a on zjistil, že bych se mu hodila na roli sestřičky. Hned první večer, co jsme se
potkali, jsme o tom mluvili.
Jaký máš vlastně vztah k horrorovému žánru? Konzumuješ ho nějak aktivněji nebo jen
rekreačně? Máš nějaký oblíbený horrorový subžánr, film, román nebo povídku? Šla jsi do toho
filmu jen čistě ze zvědavosti, z kamarádství nebo z lásky k žánru?

Horory nemám moc v oblibě, spíš jako malá jsem je vyhledávala, dnes daleko méně, ale
neříkám, že se na žádný nikdy nepodívám, ale stresuje mě to. Film jsem šla točit ze zvědavosti,
chtěla jsem zažít něco nového, hlavně legraci.
Nevím přesně, nakolik jste s režisérem filmu velcí přátelé, ale předpokládám, že kdybych s
nabídkou zahrát si v mém horrorovém filmu přišel za nějakou svojí kamarádkou já, první otázkou
většiny z nich by asi bylo vyděšené: „Budu se muset odhalovat?“ Bylo to tak i u tebe?
Já teda netuším, co točíš za filmy ty, ale mě toto vůbec nenapadlo, když jsem na nabídku kývla.
Režisér mne svým chováním přesvědčil, že se nebude jednat o nic necudného. A kdyby jo,
určitě bych do toho nešla.
A kdyby na to přišlo, šla by jsi do toho?
Nejspíš ani do plavek ne. Nejsem dobrý typ pro odhalování se ve filmu, to bych na sobě musela
ještě hodně zapracovat. Takové role s radostí přenechám sebevědomějším dámám.
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Teď, když ti pokládám otázky, je film divácké
veřejnosti přístupný zhruba dva dny a nedá
se přehlédnout, že ve značné části reakcí a
kritik na něj jsi zmiňována, a podotkněme, že
kladně, právě ty. Koukáš na reakce, zajímají
tě? Co trochu ostřejší komentáře typu, že bys
měla mít ještě kratší sukýnku apod.? U
profesionálních hereček se to dá pokládat za
nutnou daň, ale jak to působí na obyčejnou
holku, která se k tomu dostala poprvé? Nebo
jsi z kapely z koncertů na oplzlé pořvávání
přiopilých návštěvníků již zvyklá?
Komentáře určitě čtu a zajímají mě. Někdy se
opravdu pobavím. Některé komenty typu
"kratší sukýnka" mě nezaskočily, v kapele se
takové řeči vyskytovaly často. Prostě chlapi,
no.....
Vím, že jsi nebyla na celém natáčení... Jak se
ti pak líbil celý film? Očekávala jsi něco
takového, nebo tě výsledná podoba něčím
překvapila? Nakolik se liší tvá představa filmu
během natáčení a finální verze?
Film je celkově hodně amatérský, ale očekávala jsem to, protože jsem viděla první díl této
"Story".
Nebudeme-li počítat závěrečné titulky, ve filmu se objevíš přibližně jen na pouhých 1 7 vteřin.
Byla by jsi schopná říci, kolik přibližně přesně času ti těch pár vteřin celkově zabralo (domluva s
režisérem, seznámení s rolí, zkoušení, maskování, samotné natáčení apod.)? Kolikrát se např.
ta tvá scéna opakovala?
Domluva o natáčení probíhala přes chat a kostým mi sehnal sám pan režisér. Takže přípravě
jsem moc obětovat nemusela. Samotné natáčení trvalo asi deset minut.
Z těch zákulisních záběrů to vypadá, že jsi měla původně ve filmu zřejmě i promluvit. To ty
nalepené zuby tomu opravdu tak bránily?
Ano, je to tak. Jedna moje věta - "Pane, není Vám něco?" - se opravdu nedala vyslovit. Myslela
jsem si, že si během chvilky zvyknu, ale bohužel. Větu jsme chtěli nahrát dodatečně v domácím
prostředí, ale pak už jsme se nějak s "rejžou" nebyli schopni časově domluvit, tak jsme to
nechali tak jak to je, myslím, že to vyšlo hezky i bez mluvení.
Jaké to tedy je, zahrát si ve filmu? Uspokojíš své čerstvě nabyté fanoušky a půjdeš do toho
znovu? Už máš nějakou nabídku?
Ano, rozhodně mě fanoušci ještě uvidí, v příštím filmu bych prý měla dostat i větší prostor.
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Krysy hrůzy

„Žádnej jed je nevyhubí,
přizpůsobí se a zdokonalej geny.
Přežijou všechny apokalypsy,
záhadně profitujou z každý změny.
Bezkonkurenčně nebezpeční, draví,
zaplaví zem a nic je nezastaví.
Krysy a potkani!“
(Kryptor, Krysy útočí)

Někteří lidé jim nemohou přijít na jméno,
představují pro ně vše špatné, zlé, odporné,
podlé, zákeřné, chorobné, nebezpečné a
smrtící. Nesnáší jejich ocasy, štítí se jejich
těl, z jejich pištění jim naskakuje husí kůže,
střet s jejich pohledem je pro ně nepříjemný
a vzájemný dotyk naprosto nepředstavitelný.
Staly se pro ně synonymem bolesti, zmaru,
zkázy, špíny a smrti.
Když se jednou etologové různých
zoologických zahrad v Evropě, Austrálii, USA
a Japonsku zkusili v anketě návštěvníků
svých zahrad zeptat, které zvíře nemají rádi,
ve všech koutech země odpovídali lidé takřka
shodně. Umístili se na třetím místě,
odpornější byli už jen hadi a pavouci.
Jiní lidé je naopak považují za velmi
inteligentní a čistotné bytosti. Milé, rozumné,
přívětivé, přítulné, svérázné, samostatné, se
silnou osobností a velkou ochotou nechat se
ochočit.
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Zřejmě neexistuje nic mezi tím.
Ovšem ani jedna strana zřejmě nepochybuje
o tom, že ještě mnohé věky poté, co lidský
druh již dávno bude jen zapadající
vzpomínkou v historii Země, po jejím povrchu
stále budou běhat ta rozměrově malá, ovšem
vnitřně velká čtyřnohá zvířátka.

Krysy a potkani.
Co na tom, že jde o dva různé druhy, které se
navíc navzájem nemají zrovna moc v lásce.
Pro většinu lidí to vždy byly a budou jen
špinavé a prašivé krysy. Což je samo o sobě
zajímavé. Angličtina např. mezi těmito dvěma
zvířaty takřka nečiní rozdíl, většinou je
označuje jedním slovem rat, i polština
používá základní pojem szczury, ale přesto
trochu odlišuje – krysu pojímá jako szczur
śniady (tedy hnědá krysa), potkana jako
szczur wędrowny (ve volném překladu

putující krysa). A tak se hodně často stává,
že krysou lidé nazývají potkana, zajímavé je,
že takřka nikdy tomu není naopak. Přesto, že
je potkan rozšířenější a z mnoha míst
drobnější a slabší krysy doslova vyhnal.
Přitom vzájemných rozdílů, nejen těch na
první pohled pozorovatelných, je docela dost.

Krysa obecná (Rattus rattus) je obvykle

tmavě zbarvený menší hlodavec měřící bez
ocasu kolem 250 mm a vážící 250 g. Větší
skupiny krys (čítající až 60 jedinců) obývají
převážně sušší části lidských obydlí. V dané
skupině nepanuje nijak striktní a výrazné
hierarchické uspořádání. Ani jednotlivé páry
nejsou příliš trvalé a soudržné. Navzdory
valné většině horrorových příběhů, lidských
předsudků a fóbií je krysa sice všežravec,
výrazně u ní však převažuje hlavně rostlinná
potrava, respektive zrní, brambory, ovoce a
zelenina. Má radši teplejší oblasti
pevninského světa. Původem pochází s
největší pravděpodobností z jižních oblastí
Asie, na jih od Himaláje. Původně tento údaj
obsáhle pokrýval jihovýchodní Asii a blízké
oblasti Číny. V současnosti se však přesněji
vymezuje jen na Indický poloostrov a Cejlon.
Trasy a způsob původních fází její expanze
do ostatních oblastí světa se dosud
nepodařilo načrtnout a odhalit. Trochu jistější
v kramflecích je až hypotéza, podle níž se do

Severní Ameriky krysy dostaly zřejmě na
lodích společně s Evropskými dobyvateli
někdy kolem roku 1 540.
Ovšem pozor, opět s ohledem na mnohé
filmové i románové a povídkové příběhy,
podle mnohých mapek a pozorování se krysa
na americkém kontinentě (severním i jižním)
ve větším a rozsáhlejším měřítku prakticky
nevyskytuje. Jen v pár, vzhledem k rozloze
kontinentu poměrně malých, oblastech. A
podobně je na tom i Česká republika. U nás
se krysy vyskytují jen ve středních a
severních Čechách v povodí Labe. Takže
hovoří-li Američané nebo vaši známí o
krysách, zcela jistě hovoří spíše o jejích
příbuzných potkanech.
Od těch se krysy liší hlavně svou velikostí.
Proporčně jsou drobnější a štíhlejší. Jsou
také mnohem tmavější, více do černa, než
potkan. Krysí ocas je tenčí a delší, nebo
alespoň stejně dlouhý, než samotné tělo.
Potkaní ocas je u kořene mnohem hrubší a je
šupinatý. Tělo mají sice drobnější, ale oči
mají krysy větší než potkani. Také jejich uši
jsou větší, na rozdíl od těch potkaních při
ohnutí dosahují až k očím (nebo je občas i
překrývají). Krysí hlava je špičatější a její
mozkovna má hruškovitý tvar, zatímco ta
potkaní má obě boční strany mozkovny
rovnoběžné a rovné. Asi nejbezpečnějším a
nejprůkaznějším rozlišovacím faktem je počet
párů mléčných bradavek u samic. Krysí
samice jich mají jen pět, zatímco potkaní
samice mají o jeden pár navíc.

Nejsou to však jen tělesné odlišnosti. Krysa
je stejně jako potkan synantropní druh.
Synantropní živočichové nebo i rostliny
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obvykle žijí v naprosté blízkosti člověka,
respektive v těsné blízkosti jeho obydlí. Tedy
např. uprostřed měst či vesnic. Přesto je
původně stromovým zvířetem, které se
člověku přizpůsobil až později. V Česku se
však ve volné přírodě, tedy mimo města a

Rozšíření krysy obecné

vesnice, nevyskytuje. K časově omezeným
výjimkám patří sady během dozrávání ovoce,
i ty však jsou zpravidla poblíž lidských obydlí.
Krysa má mnohem větší odpor k vodě než
potkan. Žije ve výrazně sušších oblastech a
polohách. A je zde ještě jeden, pro mnoho lidí
zřejmě nepředstavitelný a neuvěřitelný, rozdíl
– krysa celkově svým chováním působí
mnohem čistotnějším dojmem než potkan.
Potkan nebo Potkan obecný (Rattus
norvegicus) je oproti kryse mohutnější a jeho
zbarvení je spíše šedohnědé až hnědé. Tělo
mu dorůstá do délky 1 60-270 mm a
hmotnosti 1 40-500 g (v zajetí až 900 g).
Samci jsou robustnější než samice, které
mohou být až o jednu třetinu menší. Potkan
je kromě synantropie také kosmopolitní.
Rozšířil se díky námořní dopravě z
bažinatých oblastí východní Asie. Přesto, že
se začal rozšiřovat mnohem později než
krysa, mnohem větší přizpůsobivostí,
adaptabilností, schopností žít ve vlhkém
prostředí a samozřejmě i díky své robustnější
tělesné stavbě ji dokázal z mnoha míst
doslova vyhnat a nahradit ji. V České
republice se vyskytuje prakticky všude ve
všech nadmořských výškách. V Krkonoších
byl objeven v nadmořské výšce 1 400 metrů.
Potkaní kolonie dosahují až několika desítek
jedinců. Charakteristické je u nich striktně
vymezené hierarchické uspořádání. Celou
kolonii ovlivňují tzv. alfa zvířata (zpravidla
zakladatelé skupiny). Součástí skupiny pak
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jsou i silně podřízená zvířata, jimž je upíráno
jídlo nebo jsou nuceni stávat se ochutnávači,
kteří jako první ochutnávají neznámou
potravu a ostatní členové kolonie hodují až
pokud se těmto nic nestane. Celá kolonie
působí na území o rozloze cca 6 km 2, na
němž hledá potravu a které si chrání před
vetřelci.
Jsou-li k tomu přinuceni okolnostmi, potkani
velmi dobře plavou a šplhají. Na rozdíl od
krys zpravidla neběhají po trámech a
střechách. Když se dostane do úzkých a je
vystaven nebezpečí, stává se agresivním.
Stejně jako krysa je potkan všežravec. Jeho
jídelníček z až 70 % tvoří různá semena a
zelenina. Konzumuje však i ptačí vejce a
maso. Při nedostatku jiné potravy je potkan
schopen napadnout i větší zvíře až do
velikosti králíka. Podle jistých pozorování a
výzkumů je v nejextremnějších situacích
schopen i několik týdnů přežít jen „ na
knihách a betonu“. Potkan je podobně jako
myš schopen svými zuby prokousat se
betonovou zdí nebo slabšími druhy pletiva.
Ani kabely z měkkých kovů (slitiny mědi a
hliníku) před nimi nejsou v bezpečí. Když už
jsme u těch zubů. Mnoho lidí doslova děsí
jejich žlutohnědé zabarvení. Na rozdíl od
lidských a jiných zubů však toto zabarvení
nemá nic společného se zkažeností či
zanedbanou hygienou. Sklovina na přední
straně potkaních řezáků totiž obsahuje
železo, které kromě zpevnění způsobuje
právě ono tmavé zabarvení.

Rozšíření potkana obecného

Potkan má mnohem citlivější čich než člověk,
ovšem hůř než on vidí. Zrak však pro něj, na
rozdíl od ostatních, není natolik důležitým
smyslem. Asi nejvyvinutějším potkaním
smyslem je sluch, který je mnohem citlivější
než psí. Potkan slyší tóny ve frekvencích až
70 000 Hz.

Na rozdíl od krysy se potkan brzo dostal i do
domácností, kam se rozšířil z laboratorních
chovů a stal se plnoprávným členem mnoha
domácností. Vzájemné šlechtění nejen pro
laboratorní účely vytvořilo mnohé variety dle
typu těla a srsti (u té se odlišuje ještě
zbarvení), jež se však týkají pouze
laboratorních a v domácnostech chovaných
potkanů. Setkáme se tak s potkany Dumbo,
kteří mají velké uši nebo Manx, kteří
postrádají ocas.
Potkan patří mezi nejinteligentnější žijící
hlodavce. Díky obrovské přizpůsobivosti
svého organismu a hierarchickému způsobu
života je schopen přežít i většinu důmyslných
hubících prostředků. Během různých pokusů
a pozorování prokázal nečekané povahové
rysy. Neurobioložka P. Mason z Chicagské
university u laboratorních potkanů odhalila
schopnost soucitu. Během pokusu jeden z
potkanů upřednostňoval osvobození svého
druha před volně přístupnou potravou o níž
se s ním poté podělil. Tým vědců z
Princetownské university pak zjistil, že těm
potkanům, kteří se stanou vůdci kolonie, se
začne zvětšovat mozek – přesněji
Hipokampus. Jde o centrum zodpovědné za
paměť a schopnost se učit.
Jejich
Hipokampus, respektive nárůst neuronů v
této oblasti, oproti ostatním potkanům je větší
až o 30%. Podle mnohých vědců je potkan
obecně inteligentnější než pes.
Dokáže se protáhnout otvorem o velikosti
dvacetikoruny. Ve vodě uplave až několik
kilometrů a je neuvěřitelně vytrvalý, je
schopen plavat i několik dní v kuse. Je
výborný potápěč. Svými tlapkami je dokonce
schopen chytit menší rybku. Spláchnete-li ho
v desátém poschodí do záchodu, není pro
něj vůbec žádný problém dostat se stejnou
cestou (tedy kolmým potrubím) zpět. Dokáže
balancovat takřka na všem, od řetězů po
telegrafní dráty. Zkus jeho čelistí dokáže
vyvinout tlak až 1 800 kg na centimetr
čtvereční. Je schopen přizpůsobit se
každému prostředí. Nedělají mu problém
teploty hluboko pod bodem mrazu ale ani ty
tropické. Těhotné potkaní samičky jsou
schopné zastavit vývoj nenarozených
mláďat, pokud usoudí, že okolní podmínky

(nedostatek potravy, příliš vysoká hustota
potkanů na malé ploše) pro ně nejsou
vhodné. Jednoduše svou březost zastaví. K
podobnému zastavení vývoje zárodků však
stačí i fakt, že se otec mláďat gravidní
samičce jeví nedostatečně „sympatickým“,
nebo se v hledáčku objeví nový frajer, který
je po všech stránkách lepší, než ten
současný. O tom, že je potkan schopen
přežít radioaktivní výbuch už jste určitě
slyšeli, kolují o tom mnohé historky. Přišlo se
na to na testovacím ostrově Engibi v Pacifiku.
Tento ostrov byl po několik let terčem
radioaktivních raket, které vyvraždily nebo
„zasáhly“ všechno živé. Když pak na ostrov
po letech vystoupili američtí vědci, našli
všechno živé (faunu, flóru, vodu) v troskách –
buď mrtvé nebo silně zasažené radioaktivním
zářením. Kromě živého, zdravého a
radioaktivitou nijak nepoznamenaného
potkana, který uvízl v jedné z jejich pastí.

Na papíře
Kombinace staletého lidského strachu,
silného instinktu a schopnosti přežití z těchto
hlodavců učinila vhodného adepta pro mnohé
strašidelné a horrorové příběhy. Pojďme si o
některých z nich, ať už se odehrávají na
stránkách knih nebo filmových plátnech,
trochu popovídat.
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Ve snad nejznámější, určitě však nejvíce
otiskované povídce mistra Howarda P.
Lovecrafta Krysy ve zdech (Rats in the
Walls), poprvé publikované roku 1 923 v
časopise Weird Tales, nejsou titulní stvoření
tím nejhlavnějším hnacím motorem. Vytváří
však velmi působivý doprovod, nápovědu k
odhalení krutého tajemství starého rodinného
sídla Exham Priory a seznámení jeho nového
majitele s temnou minulostí vlastního rodu.
Jako by chtěly zachovat svůj
význam a předurčení v tak
typicky
lovecraftovské
povídce, pobíhají jaksi na
okraji, za oponou, škrábou a
piští ve skrytu za stěnami,
nechávají o sobě vyprávět
hrůzostrašné
příběhy
v
legendách a tím vším pohání
kolo děje
a
hrdinovo
nevyhnutelné
zešílení
kupředu, aby se nakonec
ukázalo, že ani ony nebyly tak
nevinné, jak by se mohlo zdát.
Česky v sešitovém vydání
Spisů HPL, svazek 2 Volání
Cthulhu a jiné horrory, Zlatý
Kůň, 1 990 nebo v antologii
Hlas krve, Najáda, 1 996.
To, zda se v o deset let mladší Lovecraftově
povídce Sny v čarodějnickém domě (The
Dreams in the Witch House, 1 933) vlastně
námi probírané zvíře vůbec vyskytuje, je
trochu sporné. Přesto, v příběhu mladého
studenta neeuklidovské geometrie a
kvantové fyziky Gilmana, jež se záměrně
nastěhuje do starého podkrovního pokoje v
legendami opředeném Arkhamu, který
obývala stará čarodějnice Kezia Masonová,
proslavená svým útěkem ze salemského
žaláře, pobíhá a hrůzu nahání podivné
stvoření, měšťany nazývané Hnědý Jenkin, o
němž svědkové říkali, „ že má dlouhé chlupy
a tvar krysy, ale jeho zubatý, vousatý
obličejík je zlověstně lidský, zatímco tlapky
jsou jako malinké lidské ručičky. “ Hnědý
Jenkin podle všeho působil jako posel mezi
Kezií a ďáblem, živil se krví čarodějnice,
kterou sál jako upír. Jeho hlas se podobá
hnusnému chichotání a hovoří všemi jazyky.
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Česky sešitové vydání Spisů HPL, svazek 9
Sny v čarodějnickém domě, Zlatý Kůň, 1 990.
Hřbitovní krysy (Graveyard Rats) ve
stejnojmenné
povídce
tehdy
jedenadvacetiletého Henryho Kuttnera
přivádí k šílenství Starého Masona, hrobníka
jednoho z nejstarších a nejzanedbanějších
salemských hřbitovů. Mason, jež vzal místo
po svém záhadně zmizelém předchůdci, se
těšil, že si kromě obecního platu přivydělá
ještě okrádáním pohřbených
zesnulých. Jenže přítomné
krysy ho zpravidla předběhly a
než mohl čerstvý hrob potají
opět vykopat, mrtvolu mu
ukradly a odtáhly podzemními
tunely pryč. A když mu takhle
jednou vyfouknou zazobaného
nebožtíka takřka před nosem,
Masona
popadne
vztek,
rozhodne se jim ukradenou
mrtvolu vytrhnout z pařátů a
vydá se za nimi do spletitého
systému podzemních krysích
chodbiček. Že se kombinace
chamtivosti a vzteku tváří v tvář
neústupným krysám nevyplácí,
se v této lehce klaustrofobické
povídce ukáže hodně brzo. Hřbitovní krysy
jsou vůbec první Kuttnerovou publikovanou
povídkou, vyšla v roce 1 936 v časopise
Weird Tales a způsobila ohromný poprask.
Redakci časopisu zaplavily nadšené ohlasy
čtenářů s dotazy, který že slavný spisovatel
se skrývá pod pseudonymem Kuttner.
Později byla povídka v jisté anketě
americkými fanoušky zvolena za nejlepší
horror všech dob. Sláva, již Kuttnerovi
povídka přinesla, měla však i své negativní
stránky. Kuttner na svou prvotinu začal být až
alergický. Nic to však nemění na jejích
kvalitách. Česky v antologii Hlas krve.
Roztomilým krvežíznivým miláčkům se
(samozřejmě?) nevyhnul ani Stephen King.
Jejich temné království mnoho let
nevyužívaného suterénu textilní továrny
naruší v povídce Noční směna (Graveyard
Shift) uklízecí četa, složená se zaměstnanců
továrny, která ve svátečních nočních
brigádních šichtách má suterén vyklidit a

zbavit veškerého haraburdí. Roky klidu,
samoty a temnoty však přírodě poskytly
mnoho času jak se vyřádit a tak se ukáže, že
tím největším problémem nebude jen špína,
hniloba, prach a čtyřnozí narušitelé
tradičního vzrůstu. Povídku King poprvé
publikoval v roce 1 970 v říjnovém čísle
časopisu Cavalier. Knižně vyšla roku 1 978 v
Kingově první povídkové sbírce Noční směna
(Night Shift), jejíž český překlad vyšel roku
1 996 u nakladatelství Mustang. A nebylo by
to samozřejmě Kingovo dílo, aby se
nedočkalo filmové verze. O tom ale na jiném
místě.

Že film dokázal pomyslnou inspirační vlnu
obrátit a ovlivnit podobu knižního románu
dokazují Krysy (The Rats), první část knižní
série Jamese Herberta, vydaná v roce 1 974.
Útlý román vyprávějící o invazi vědecky
zmutovaných smrtících hlodavců do
poklidných ulic a domů britské metropole má
jasný a zřetelně filmový styl vyprávění.
Krátký, přímý, nekomplikovaný, určený k
rychlé spotřebě. Zní to lehce odpudivě, ale
Herbert z toho kupodivu dokázal vytřískat
mnohé pozitivní. Příběh má spád a švih a
snad i díky této vlastnosti, či podobnosti s
filmovým médiem, se Herbertovi povedl
výborný kousek, v úvodu románu dokonale
vykreslit krátké osudy několika postav, které

příběh rozjedou, ale dál do něj nezasahují.
Krysy jsou mazané, neúprosné, nemilosrdné,
smrtící. Přesně takové, jak se jich lidé nejvíce
bojí. Filmová infekce však přinesla i negativní
stránky, např. typicky filmový dvojitý závěr,
zde je dokonce trojitý, či lehkou celkovou
povrchnost. Příjemně pozitivním jevem může
však být naprostá absence romantické linie.
Hlavní hrdina nezachrání žádnou roštěnku
ani se do ní osudově a doživotně (nebo jen
do dalšího dílu, než potká hezčí) nezamiluje.
Román si v době vydání získal poměrně
velkou popularitu, roku 1 982 se dočkal
filmového zpracování, v roce 1 985 dokonce
videohry pro Commodore 64 a ZX Spectrum
a na naléhání fanoušků i dalších
pokračování. Tímto svým románem se
Herbert do povědomí zapsal jako příjemný
rutinér v dobrém slova smyslu. Asi narazíte
na nejednu jeho lepší knihu, Krysy jsou však
v tom nejlepším možném a nejpozitivnějším
smyslu zlatým středem a v daném tématu
jistě jedním ze základních sloupů. Česky v
roce 1 995 vydalo nakladatelství Mustang.
Roku 1 979 James Herbert podlehl naléhání
fanoušků a vydal pokračování svého zřejmě
nejoblíbenějšího románu Krysy s názvem
Doupě (Lair). A to se všemi atributy
pokračování. Krysy, jež se z velkoměsta
přesunuly do nedalekého Eppingského lesa,
kde začnou terorizovat Středisko ochrany
přírody a přilehlé okolí, jsou ještě
inteligentnější,
agresivnější,
útočnější,
krvežíznivější a žravější. Příběh samotný,
jehož hrdinou je tentokrát Lucas Pender,
zaměstnanec Ratkillu, vládou zmocněné
společnosti na „regulaci a likvidaci
biologických škůdců“, je pak akčnější, po
pomalejším atmosférickém a napínavém
rozjezdu svižnější a postupně nabírá na
tempu. Samotné nebezpečí je hmatatelnější
a nahání větší hrůzu než v předcházející
části. A jelikož je Pender svobodný a ve
středisku pracuje mladá, krásná a svobodná
slečna, kromě krysích krvavých hodokvasů
dojde i na nějakou tu otevřenou erotiku plnou
masturbace a orálního sexu. Herbert to do
Vás napere na plný plyn klišé neklišé a Vy se
budete moct při čtení holedbat ješitností jak
je to všechno předvídatelné a jak jste to
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všechno moc dobře věděli. K vzájemné
spokojenosti. Na rozdíl od mnohých
filmových pokračování, Herbert druhou částí

krysí série tu první překonal sice o malý,
přesto znatelný krok. Česky vyšlo v roce
1 995 u vydavatelství Mustang.
Svůj třetí krysí příběh Panství (Domain,
1 984) zasadil James Herbert do blízké
budoucnosti těsně po atomovém útoku na
Londýn. Děj se věnuje skupince přeživších,
kteří se po výbuchu atomových bomb stihli
schovat ve vládním krytu pod metrem.
Tentokrát to tedy nejsou jen krysy, které jsou
v tomto příběhu tak nějak odsunuty trochu na
druhou kolej (i když i ony si přijdou na své),
co ohrožuje Londýnskou populaci ale hlavně
křehký a rozvrácený svět po atomové
apokalypse, radioaktivní spad a samotní lidé,
kteří se ve stresových situacích stávají
nebezpeční sobě navzájem. Prostě ráj pro
krvežíznivé krysy, které se konečně zase
mohou ve statisícových houfech vydrat z
podzemí na zemský povrch a krmit se vším,
co jim přijde pod zuby. Panství je
nejobsáhlejší částí série a snad i díky
(post)apokalyptické atmosféře rozhodně
nejčtivější. Na své si opět přijdou milovníci
uzavřených (mikro)příběhů jednotlivých
postav, jež zde Herbert vypiloval k
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dokonalosti – např. Mauricova příběhu je pro
takto rozsáhlý román až škoda, skvěle by
fungoval
jako samostatná povídka.
Rozsáhlost však přináší i negativa, některé
vyhrocené situace jsou zbytečně a neúměrně
natahovány, mnohdy až za samotnou hranici
vlastní atmosféry a údernosti. Ruku v ruce s
tím jde i fakt, že kniha zbytečně končí
mnohem později, než by měla. Česky v roce
1 996 vydal Mustang.
Rybářskou osadu Stonecliff na angloskotském pomezí by jste marně hledali na
většině map. Snad proto tam bylo postaveno
staré Stonecliffské sídlo, jehož poklady
místního hřbitova a snad i odvěká tajemství
hodlá v povídce Krysy v temnotách Marka
Rydera odhalit správce sídla Thomas Hull.
Jenže mu v tom brání nejen rozsáhlost sídla,
jeho letitost a tajemnost, ale i hejno
agresivních krys, které pro kus masa nejdou
daleko. Zrovna v den, kdy si na ně Hull pořídí
plamenomet, se mu podaří unikátní odhalení,
jež ho zavede do hlubin katakomb pod
starým sídlem. Vědět, na co tam narazí,
určitě by si to rozmyslel. O původu této
výrazné kombinace lovecraftovských Krys ve
zdech a Kuttnerových Hřbitovních krys, ani o
samotném autorovi, se mi nepodařilo zjistit
naprosto žádné informace. Tedy kromě dvou
– jméno Mark Ryder je s největší

pravděpodobností pseudonym českého
autora a kromě této povídky mu u nás vyšly
ještě další dvě. Druhá společně s Krysami v
temnotách v roce 1 994 v antologii Warlock
1 # vydavatelství Gehenna publishing a třetí v
časopise Horror.
Podle skoupých a strohých informací se
James Herbert ke své krysí sérii vrátil v roce
1 994 po čtvrté. Tentokrát v komiksu The City,
jehož děj se odehrává v post-nukleární
budoucnosti.

orientaci na čtyřnohé herce svědčí i fakt, že
titulní Ben je hlavní krysák, nikoli člověk.
Nicméně příběh je velmi podobný a úspěch
jakbysmet.
Ve stejném roce jako Ben natočil Andy

Na plátně
Na rozdíl od literatury, kde se ta pravá krysí
klasika zrodila v samém úsvitu žánru pod
vedením H. P. Lovecrafta, ve filmu si musely
zubaté potvůrky na svůj první film počkat
sakra dlouho. Samozřejmě, coby jeden ze
symbolů zla byla krysa či potkan klasickým
souputníkem nějakého většího borce, jako
například v Nosferatu (1 922), ale poprvé si
hlavní roli zahrály až na začátku
sedmdesátých let ve snímku Willard (1 971 ).
Režisér Daniel Mann v něm představuje
zakřiknutého mladíka (Bruce Davison), který
se potácí životem jako věčný otloukánek až
do chvíle, kdy se skamarádí s přívětivou
krysí rodinkou. Z rodinky je brzy pořádná
famílie, která pomáhá Willardovi řešit jeho
problémy jednou pro vždy. Film je poměrně
slavný a ve své době úspěšný, nicméně děj

je plytký a vleče se jak levná vodka po
týdenním pobytu v mrazáku. Diváci byli ale
po krysách lační a tak se hlavní hrdinové o
rok později vrátili v pokračování Ben (1 972),
těmi hrdiny myslím hlodavce, ostatně o větší

Milligan bizarní snímek s neméně bizarním
názvem The Rats Are Coming! The
Werewolwes Are Here! (1 972), který
původně pojednával o podivné rodince
vlkodlaků a jejich dávném prokletí. Po
úspěchu Willarda dotočil režisér dalších
dvacet minut záběrů, které do filmu přidaly
linku s lidožravými krysami a tak ho dostaly
do našeho článku. Dotáčky dělal režisér u
sebe doma a poté, co byl film kompletní, mu
doma zůstalo množství bezprizorních
potkanů. Naštěstí fikaný tvůrce nezpanikařil a
rozdal roztomilé potvůrky nadšeným
filmovým fanouškům.
Dalším významným krysím rokem byl
sedmdesátý šestý. Bert I. Gordon v něm
úspěšně adaptoval román H. G. Wellse
Pokrm bohů a natočil stejnojmenný snímek
(Food of the Goods ). Na odlehlém ostrově
se v něm objeví obří zelenina, kterou jsou
krmena nejprve kuřata a později se růstová
esence dostane i do vos, červů a
samozřejmě krys. To vše začne skokově růst
a ve své obří formě ohrožovat hlavní hrdiny
filmu. Ten se lehce proslavil hlavně kvůli
trikům s obří faunou, ale jinak díru do světa
neudělal. To ostatně ani druhý krysí zářez
toho roku, jugoslávský snímek Izbavitelj
(1 976) režiséra Krsto Papice. Zchudlý
spisovatel v něm odhalí spiknutí jakýchsi
krysích lidí, nic víc, nic míň. Více než příběh
či zpracování asi zaujme horrorově poměrně
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exotická země původu, i když víme, že
Jugoška na tom byla v tomto směru výrazně
lépe než my. Posledním krysím snímkem
sedmdesátých let je Una Rata en la
oscuridad (1 979), za kterým stojí Alfredo
Salazar, mexický tvůrce, který se v žánru
proslavil především coby scénárista řady

fláků o Santovi. Film samotný by měl být
bizarní kombinací exploiťáku a příběhu o
strašidelném domě, ve kterém se nahusto
vyskytují naši malí chlupatí kamarádíčci.
V roce 1 982 natočil Robert Clouse adaptaci
prvního dílu Herbertovy trilogie (viz výše) pod
názvem Deadly Eyes . Díru do světa s ní ale
neudělal a tak ke zfilmování dalších dílů
nikdy nedošlo. Což je možná škoda, protože
Herbertův styl má správně béčkový potenciál
a čekal tak jen na toho pravého tvůrce.
Raději
doporučíme
vynikající
Zlo
neznámého původu (Of Unknown Origin,
1 983), které by stálo za to, i kdyby v něm
nebyla ta skvělá krysa. V hlavních rolích se
totiž nadmíru snaží béčkoví velikáni Peter
Weller a Shannon Tweed. A to se sakra
počítá.
Rok nato vznikl další velký krysí film, italská
klasika Krysy: Noc hrůzy (Rats – Notte di
terrore, 1 984) velikána žánru Bruna Matteie.
Film se odehrává v postapokalyptické
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budoucnosti, kterou měli italsští tvůrci v
osmdesátých letech tak rádi, a my tak
sledujeme skupinku přeživších, kterak si
užívá nově objevené útočiště, aby zjistili, že v
komoře je myš. A není sama a má hlad. Film
se proslavil nejen explicitním násilím a
nahotou (což je italský standard), ale také
režisérovou snahou o co nejrealističtější triky.
Ta se projevila hlavně tím, že ve vypjatých
scénách nechal zapalovat živé krysy a
vhazovat je mezi jejich sestry. Ochráncovo
srdce pláče, fanda naturalistické Itálie vesele
mlaská. No a pak je tu ten legendární
závěrX
I Česko přispělo svou troškou do mlýna.
Loutkový Krysař (1 982) Jiřího Barty je sice
možná slavnější za hranicemi a není ryzím
horrorem, ale už kvůli tomu, že je náš, by měl
být zmíněn. Dějově se věrně drží legendy o
krysaři, který vyčistí hříšné město Hammeln
od všeho špatného. Bohužel hraný sequel
Byli jednou dva krysaři si pro sebe zcela
ukradli představitelé hlavních rolí, Jiří Sovák
a Miroslav Horníček, kteří si dokonce
prosadili i změnu názvu. Z původního
příběhu dvou exterminátorů francouzského
venkova nezůstalo prakticky nic.

Raději zpátky do Itálie, ta nezklame nikdy.
Dalším kusem z této oblasti byl Krysí muž
(Quella villa in fondo al parco, 1 988), který
více než standardně skvělým Davidem
Warbeckem v hlavní roli zaujme Nelsonem
de la Rosou (výška 0,72 m), který si zde střihl
titulního Krysího muže a rozhodně se svou
kreací zapsal do dějin horroru. Minimálně
jako nejmenší záporák všech dob. V době,
kdy Českou kotlinou zmítala sametová
revoluce, natočil Damian Lee Food of the

Gods II (1 989), jehož nejzásadnější
vlastností je, že je recenzován v tomto čísle
Howarda.

Devadesátá léta dvacátého století horroru
nepřála a potkaní subžánr na tom nebyl
jinak. Jediný přírůstek do našeho seznamu
vznikl adaptací Kingovy povídky Noční
směna. Režisér Ralph S. Singleton v něm
bohužel dává za pravdu těm, kteří tvrdí, že
drtivá většina kingovek stojí za houby. Já
mezi takové negativisty nepatřím, ale v
případě Graveyard Shift (1 990) se asi
shodneme. I přes skvělou kreaci Brada
Dourifa by snímku o partě chlápků v kanálu
mnohem více slušel formát krátkého filmu.
S úsvitem nového tisíciletí, v roce 2001 se na
scénu opět vrátili Češi, i když tentokrát pouze
jako pohůnci německých tvůrců. Krysy
(Ratten – sie werden dich kriegen!, 2001 ) se
snaží být až příliš realistické a jejich příběh je
tak fádně nudný. Když v jakémsi německém
městě zkrachuje systém odvozu odpadu,
přemnoží se krysy a začnou šířit smrtící
virus. Bla bla bla, my chceme Americké
psycho s hladovou krysou ve vagíně a ne
tyhlety německé limonády. Bohužel, rok 2001
a jeho mladší bratříček se vyznačoval
nadměrnou koncentrací debilních krysích
filmů,
namnoze
televizní produkce.
Specifikem naší distribuce pak budiž fakt, že
byly všechny uvedeny pod českým názvem
Krysy. Ale hezky postupně. Krysy (Altered
Species, 2001 ) pojednávají o přerostlých
vraždících potkanech a stojí za hovno. Krysy
(Tara, 2001 ) mají v hlavní záporné roli
moderní obdobu krysaře a stojí také za
hovno. A konečně Krysy (The Rats, 2002),
ve kterých to tentokrát schytají obyvatelé

New Yorku, a které překvapivě stojí za
hovno.
Člověk by čekal, že celý subžánr zahyne na
nezájem kvalitních tvůrců, ale pak přišel Glen
Morgan a představil velice stylový remake
Willarda (2003), který původní film drtí na
všech frontách a řadí se k nejlepším
potkaním horrorům vůbec. Samozřejmě i díky
nádherně slizkému Crispinovi Gloverovi v
hlavní roli zakřiknutého a posléze
démonického Willarda. Doporučuje osm z
deseti krysomilů.
Po záchvěvu kvality přišly v roce 2003
obligátní sračkoidní Krysy (Rats) Tibora
Takácse, ve kterém řediteli psychiatrické
léčebny (jindy skvělý Ron Perlman) utečou
ochočení potkani a začnou svačit chovance
sanatoria. Stejně nepovedené je i
pokračování německých Krys z roku 2001 ,
nazvané poměrně odvážně Krysy 2 (Ratten
2 – Sie kommen wieder!, 2004), ve kterých
vystraší především účast Miroslava
Táborského.
Zatím posledním zástupcem krysích horrorů
je druhý díl úspěšného seriálu Masters of
Horror, který si vzal na starosti Stuart
Gordon. A když Gordon, tak Lovecraft,
konkrétně povedené Dreams In The Witch
House (2005). H. P. L. jsme přehled děl
zamořených krysami začínali, H. P. L. také
končíme. V časopise s názvem Howard
myslím velmi stylové.
Honza Vojtíšek & Roman Kroufek
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Kromě natáčení amatérských nejen celovečerních filmů se Vojkůvka věnuje i psaní povídek,
které se rozhodl konečně vydat knižně. Je potěšující, že i v psané formě se plnou měrou věnuje
tomu, čím si u filmu získal nejednoho fandu a nejednu fanynku.
Budeme-li se chvíli pohybovat v rovině
Vojkůvka režisér a Vojkůvka spisovatel,
druhý Vojkůvka má jednu obrovskou výhodu.
U natáčení filmu můžete mít pro daný žánr
cit, vlohy a mozek obrovské až hrůza, ale
nemáte-li obstojné finanční a technické
zázemí, můžete se snažit jak chcete – vaše
filmy zpravidla dopadnou tak, jako právě ty
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Vojkůvkovy (a to patřím k jeho fanouškům,
abychom si rozuměli). U povídek tomu je
jinak. Tady stačí „jen“ sehnat vydavatele
nebo trochu škváry na vydání a zbytek už je
jen a jen na Vás samotných. A z tohoto boje
Vojkůvka vychází opravdu ze ctí.
Ne že by třinácti povídkám (záměrný počet?)
Řezničiny nebylo co vytknout, ale jsou jako

třináct ran sekerou do hlavy. Krátké, úderné,
krvavé, překvapivé, bolestivé, silné, přesné,
rychlé. Vojkůvka si rychle našel a osvojil
rázný, přímý a úderný styl. S ničím se moc
neokecává. Krátkými větami a prostými slovy
předkládá svůj příběh rychle a plynule. Nikde
se nezdržuje, nic moc zbytečně nerozvádí.
Valná většina povídek stojí na pointě a ta je
jeho metou. Bez servítek a různých
serepetiček se k ní dostat, aby ona samotná
byla efektnější a účinnější. A ono to funguje.
Mnohé pointy prostě chytnou a nafackují. I o
tom totiž horrorová povídka je – síla ve
strohosti, atmosféře a pointě. Při tom všem si
však Vojkůvka najde čas vykouzlit zajímavá
slovní spojení či výrazy („Kdo neměl prsa,
vlastnil plnovous“), dojde i na jeho snad
klasické filosofování (rozebírání pořekadla
Zvyk je železná košile, je zajímavé a
zamyšlení hodné) a samozřejmě nebude
chybět ani humor.
Třináct povídek nás provede mnohými
horrorovými žánry od upířiny, duchařiny,
exploitation, přes kouzla, magické rituály,
psychologické příběhy až k akčním krvákům,
postapokalyptickým dramatům a kanibalským
choutkám a možná přijdou i mimozemšťané.
Vybere si zřejmě kdokoliv, má to však i svou
stinnou stránku, pokud Vás něco z toho
nebaví, může to povídce i uškodit. I já u
knihy prožil slabší chvilky, jenže jak se říká,
není na světě člověk ten, jenž se zavděčil
lidem všem. Žádná z povídek není špatná
sama o sobě, že by byla špatně napsaná,
nedala se číst, nebo by nudila.
Setkáme se tak s opravdu zajímavými a v
jisté míře překvapivými pointami (Ani kapka
krve). S pointami, které jsou předvídatelné a
odhadnutelné možná zbytečně brzo
(Mantis ), ale i přesto to povídce samotné
nijak neuškodí, protože tento nedostatek
vysoce nahradí její dvojznačnost (jedna z
nejlepších pecek sbírky Zrůdy). Ale i s
pointami, které jsou takřka identické a je jen
na čtenářstvu, kterou ze zpracovaných verzí
si zvolí za povedenější (Nový život, Téměř
jako ve snu ). Zažijeme dobré začátky, leč s
trochu jednoduššími závěry (Mrazení).
Přebrodíme se krvavě akčním sci-fi horrorem
dostávajícím svého jména (titulní Řezničina).

Zažijeme krátké, prosté a krvavé představy,
jež většinou nemají dlouhého trvání, ale
mnohdy nemile dlouhé následky (Představ
si... ). I na podivnosti dojde, Jazykověda je
totiž ve smyslu pointy sice slabší, jinak
ovšem má v tom pozitivním smyslu opravdu
šílený nápad, prostou, leč až bombasticky
vyznívající zápletku, snad je odvyprávěna
trochu krkolomně, přesto patří k
nejpodivnějším a „nejzábavnějším“ zásekům
sbírky. Pak je zde samozřejmě vrcholný
skvost sbírky, syrový, magický, úderný, ryzí a
čistý horror, ne zcela originální přesto obecně
vzato stoprocentní trefa přímo na komoru
(Vrať se mi lásko). I na nějaké to kulturní
vyžití dojde, Vojkůvka nás zavede např. do
bordelu, ovšem ne ledajakého, tohle je
Bordel snů . Z řemeslného hlediska sice
rutina, ovšem přebujele bizarní, úchylná a
ujetá. Problém je, že možná až moc na to,
aby z toho alespoň trochu zamrazilo a člověk
se u toho jen přiblble neuculoval. Ale i na
tohle určitě někdo slyší. A i ten humor
samozřejmě nechybí a to v různých
podobách a snad i neplánovaně (Muži, ženy
a nová auta, Mrtvá ústa vesmíru ).
Českého literárního horroru je jako šafránu.
Což by mohlo nutit a svádět k tomu, být k
němu shovívavější, než by si objektivně
zasloužil. Je potěšující, a samotné knize ke
cti, že v případě Řezničiny se k podobnému
přístupu není proč přiklánět a uchylovat.
Snad je viditelně trošku přehnaně řemeslná a
jednoduchá a ne na každé stránce zcela
uspokojí, ale na dokonalých věcech je vždy
něco divného. Řezničina není dokonalá, je
jen a pouze velmi povedená. Není
stoprocentní, ale přesto je výborná. Je radost
ji číst. Je radost těch 1 3 jednohubek
sezobnout a pochutnat si na nich. Je radost ji
doporučit.
Honza Vojtíšek
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Dead Space
(Electronic Arts, PS3, 2008)
Nebudeme si nic nalhávat, horror v herním světě není co býval. Když opominu fakt, že klasický
survival žánr už dneska takřka, s občasnou výjimkou, neexistuje, doby kdy jste mlátili
nalomeným klackem tříhlavé bestie, navíc s notným řevem a skoro zástavou srdce, aby jste se
šli vzápětí ustrašeně krčit do rohu před tou s osmi nohama, jsou pryč. V dnešní době už platí
převážně nadřadit akci nad atmosféru a vytvořit hlavně co nejnechutnější podívanou. Dead
Space se po dlouhé době konečně liší, a i když jde primárně pořád o akční záležitost, je to stále i
survival a to ještě k tomu promíšený se sci-fi. Snad poslední hry tohoto žánru (ačkoliv kritikou
strhané), které dosahovaly jistých kvalit, byly Doom 3 a Prey. S podivem pak je, že tento titul
vyšel ze stájí EA (Electronic Arts). EA se změnila také. Tato společnost se nějakou dobu
zabývala hlavně sportovními tituly, teď však vydává žánrově různorodé hry častěji a více, než již
časem prověřenější značky. Jak tedy dopadla představa EA o strašení dnešních hráčů?
Začněme příběhem. Hlavní postavou celé
hry je opravář Isaac Clark, který společně s
dalšími třemi členy posádky (kapitán, pilot a
konzultantka – nikde však není přesně
řečeno kdo je co) letí vyšetřit příčinu ztráty
spojení s vesmírnou lodí Ishimura. V této
verzi budoucnosti se lidstvo ještě nesetkalo s
jinou vyspělou civilizací, takže je jen logické,
že nikdo vlastně nepředpokládá, že by mohlo
jít i o něco jiného než pouze o závadu
technického rázu. Po nepříliš úspěšném
přistání se posádka vydává odhalit příčinu
toho proč je loď tak prázdná a když už v tom
budou, zprovoznit novou loď, kterou by mohli
odletět zpět. Po zjištění, že lodi vlastně nic
není, dochází ke kontaktu s příčinou celého
problému - se slovy „Něco právě sežralo
pilota, všichni zdrhejte!“ se dáte na útěk. Celý
příběh je založen na jednoduché zápletce jak
se dostat živý pryč z lodi, na níž jsou
neznámé příšery a cestou odkrýváte pozadí
celého incidentu. Loď si z neznámé planety,
na které těžila, přivezla artefakt zvaný
Marker,
což
unitologové
(moderní
náboženský kult) brali jako znamení, ovšem
místo toho Marker začal měnit lidi na něco
jiného a na Vás je ustát nepříliš dobře
naladěnou a ne zrovna už moc lidsky
vyhlížející posádku Ishimury. Isaac sám měl
svůj důvod, proč jel zrovna na tuto loď a to
byla jeho přítelkyně, která tu pracovala. Díky
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Markeru pak Isaac prožívá opravdu kouzelné
halucinace, které vám nedají zrovna pěkného
spaní.
Vašimi nepřáteli jsou tedy necromorfové,
mrtvá
tkáň
napadená
neznámým
organismem. Prakticky zmutovaná verze
zombie mimozemského tvora s lidským
základem. Musím uznat, že to je opravdu
velmi originální pojetí „šmejda z vesmíru“.
Mutací je tu dost, od základního člověka s

dvěma klepety navíc až k tvorovi, kterého
když správně rozstřelíte, tak se rozpadne na
pět částí. Není nad to vidět, jak se vám cizí
hlava snaží nasoukat do krku. Celkově bych
to přirovnal celé ke Carpentrově The thing.
Groteskních kombinací jak dokáže lidské tělo
zmutovat je tu nespočet a čekají vás i příšery
dosahující přes 1 0 metrů. Novou myšlenkou
hry není dávat co nejpřesnější headshoty, ale
naopak ořezávat potvory o končetiny, k
čemuž vám slouží poměrně velký arzenál
zbraní. Ty jsou další světlou stránkou celé
hry. Isaac není mariňák, ale obyčejný dělník,
tudíž používá převážně dělnické náčiní jako
např. plazmovou řezačku či nástroj který
pouze vystřelí tlakovou vlnu, co se však
stane když tuto zbraň namíříte na něco
živého uhodnete i bez delšího vysvětlování.
Dalšími vychytávkami moderního dělníka je
pak přístroj na zpomalení času samotného
objektu a zvedání předmětů pouhou
gravitační silou. Podtrženo a sečteno, guláš z
nepřítele se dá udělat sto způsoby.
Náplní hry je většinou klasické schéma: jdi
do bodu A opravit tamto, tím že jsi to opravil
se něco rozbilo v bodu B, tak běž tam a pak
se sejdeme v bodu C, pokud se nic už
dalšího nepohnojí. Nebojte, pohnojí. Tedy
klasické - přines, dones, doraž a přežij.
Lokace moc proměnlivé nejsou, většinou jste
v různých částech obrovské Ishimury, po
které se pohybujete takovým malým vlakem,
zajdete si na ošetřovnu, do skleníku či
strojovny, až poslední kolo nabídne i
samotnou těžební planetu.
Celková hratelnost je skvěle vyladěná, jedná
se o third person (třetí osoba) a tvůrci se
zjevně inspirovali modelem nového Resident
Evil, kdy kameru máte takzvaně za
ramenem. Funguje to dokonale, navíc máte
občas různé interakce: když vás něco chytí,
objeví se tlačítko, které když rychle mačkáte,
donutí Isaaca udělat nějaké to hezké
odražení nepřítele. Další pěknou věcí je
herní HUD (výraz pro ukazatele na
obrazovce), ten tu totiž není, stav munice je
vždy na zbrani, každý z lidí na sobě nosí RIG
oblek, který má na zádech body vašeho
zdraví a všechno ostatní jako inventář a
záznamy
jsou
přehrávány
vnitřním

hologramem, což ve výsledku vypadá
mnohem přirozeněji a reálněji. Teď se ovšem
dostávám k největšímu plusu celé hry a to je
gravitace. Ve hře existují místa, kde se vypne
gravitační pole a vy poskakujete po lodi jako
horský kamzík. Stačí se podívat na jakoukoliv
stěnu, skočit a jste na stropě. Většinou se tak
řeší určité hádanky, ale občasné bitvy v
nulové gravitaci jsou opravdu velmi originální.
Hra je sice lineární, ale má jakýsi jemný RPG
systém upravování vlastní postavy a zbraní.
V základu sbíráte peníze, za které si v
elektronických krámech koupíte nový oblek s
větším inventářem, zbraně, munici či
lékárničku. To vše se pak dá vylepšovat
nalezenými uzly na pracovní „lavici“ kde
upravujete vzduchovou kapacitu obleku nebo
rozšiřujete zásobník ve zbrani. Samozřejmě
aby jste vše měli na maximum, musíte hru
dohrát nejmíň třikrát, ale stojí to za to. Ta
survival položka o které jsem mluvil na
začátku, pak spočívá v nastavení obtížnosti,
jakmile ji zvednete na maximum, každý náboj
by jste vyměnili i za půlroční výplatu, všeho
nedostatek a ta havěť ne a ne lehnout,
připomíná to staré časy a navíc to ze hry dělá
víc než tupou střílečku.
Dobrá hratelnost je základem, ale bez
atmosféry je pak zbytečná. Atmosféru v Dead
Space bych rozdělil na dvě části. Za prvé,
okolní masakr na lodi je vidět, všude se válejí
těla, která ještě někdo stihl zabalit do deky,

krvavé nápisy na stěnách správně odstrašují,
občas potkáte i nějakého přeživšího, většina
z nich před vámi efektivně spáchá
sebevraždu, což na morálce taky nepřidá a
navíc s halucinacemi má Isaac zaděláno na
svěrací kazajku. Druhou částí je pak samotný
vesmír, naprosto skvěle provedené scenérie,
kdy vejdete do místnosti, v níž je díra ven,
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okolo poletují mrtvá těla a vy vidíte do té
nekonečné temnoty. Jedna z věcí, která ve
mně zanechala opravdu skvělý dojem.
Mnohokrát také musíte vystoupit na povrch
lodi něco opravit, takže se máte opravdu na
co koukat.

Vyzdvihnu i velmi kvalitní soundtrack od
Jasona Gravese. Rozdíl je, že namísto
pouze táhlých strun jde o velmi rychle akčně
hororově naladěné melodie. Dá se z toho
jasně a lehce vycítit brutalita celé situace a
mnohdy vás samotná píseň dokáže vylekat
dřív, než daná scéna. Velmi překvapující je,
že mladičký Graves touhle hudbou prakticky
teprve začal svojí kariéru, velmi dobrý výkon.
Pro samotné poslouchání je to však jak pro
koho.
A jak je to s tím slibovaným strachem? Tak to
bude věc názoru, vzhledem k tomu že jsem
milovník tohoto žánru mě Dead Space moc
nepřekvapil, ano je tu pár lekaček, ale
uplatňuje se zde hlavně pravidlo: Co je
nechutné, to je strašidelné. A to na mě moc
nefunguje. Věřím tomu, že nováčky a novicky
v žánru to potrápí, ale pokud už jste v
podobných věcech trochu zběhlejší, ani
tentokrát vás infarkt nesloží.
Nakonec tu máme technickou stránku. Pokud
hrajete na konzoli, jako já, instalace je takřka
nulová, hra se načítá během průchodu
dveřmi a prakticky o tom ani nevíte. Grafika
je moc pěkná, mě to vše přijde velmi
uhlazené se smyslem pro detail. Framerate
je naprosto bez záškubu i když se dá sestřelit
libovolný hrnek ze stolku a vůbec okolního
pohyblivého haraburdí je kolem dost, hra se
ani netrhne. I zvuk je na vysoké úrovni.
Pokud ovšem vlastníte kvalitnější repro
sestavu uberte basy, já jsem bez tohoto
vědomí málem vysklil okno. Jeden rest pak
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spočívá v dabingu, postavy mluví velmi
přirozeně a dobře se to poslouchá, ovšem
samotný Isaac je němá postava, člověk by
řekl že z těchto dob už jsme vyrostli, ale
mluvit Isaaca uslyšíte až v druhém díle. Pro
našince, kteří mají konzoli pak poslední
dobrá zpráva, hra je česky titulkovaná. Hra
podporuje trofeje (achivmenty pro Xbox a
PC), což samo prodlouží herní dobu,
samotný příběh na normal obtížnost bych
odhadl tak na 1 2 hodin. Poslední
mínusouvou položkou, kterou musím
zdůraznit, je opět naprostá ignorance
bonusů. Kromě nového obleku po dohrání a
obrázků konceptů tu není vůbec nic k
otevření a to mě mrzelo hodně, určitě by to
přidalo dalších x hodin opakování hry.
Dead Space je výbornou akcí s atmosférou,

kterou si můžete namazat na chleba. Jde o
jednoduchý, ovšem plně využitý příběh s
plejádou slintajících mutací člověka, velkými
bossy a naprosto dokonale ztvárněným
vesmírem. Hra připomene doby survival a
rozhodně se zapíše do malé historie herního
sci-fi hororu, jehož je pomálu. Vaše srdce se
strachem samo nepozře a to je trošku škoda,
ale myslím, že další díly by i tohle mohly
dotáhnout k dokonalosti. Vřele doporučuji i
jako sběratelský kousek. Za vrcholy hry
bezesporu patří samotný vesmír, halucinace
a okamžik, kdy do Ishimury vrazí jiná
vojenská loď. Hra je téměř bezchybná, místy
jsem dokonce chrochtal blahem.
Michal „Timeisnear“ Roth

Označit vybraného filmového tvůrce za žánrovou legendu je dnes v módě. I na poli horroru se to
nejrůznějšími kultovními a legendárními tvůrci jen hemží. Teda alespoň podle fanovského potěru
a internetových publicistů. Přitom tvůrců, potažmo přímo herců, kteří opravdu pomáhali
redefinovat náš žánr, není mnoho. Lon Chaney ale do tohoto ranku patří bezesporu více, než
kdokoli jiný.
juniorovi sedm, pokusila se Cleva o
Leonidas Frank Chaney se narodil na apríla
sebevraždu spolykáním chloridu rtuťnatého,
roku 1 883 v rodině, která ho, vzhledem
ale nezadařilo se. I když se jí nepodařilo
k jeho budoucímu povolání, formovala více,
ukončit svůj život, skandál, který pokus o
než bývá zvykem. Oba jeho rodiče byli totiž
sebevraždu vyvolal, zničil nejen její, ale i
od narození hluchoněmí a výchova tak
manželovu kariéru. Chaney se musel
probíhala na ryze posunkové bázi. Malý Lon
rozhodnout a jediným možným řešením byl
se brzo naučil pomocí pantomimy nejen
rozvod a odchod od divadla k filmu.
komunikovat, ale také vyjadřovat své pocity,
I když jste v divadle sebevětší hvězda, u
což se v době, kdy zvukový film patří do
filmového průmyslu to nikoho nezajímá a tak
hájenství scifi, více než počítá.
Lon nastoupil na klasickou zaměstnaneckou
smlouvu u Universalu, kde se zpočátku živil
hraním drobných charakterních rolí.
Nepoučen z minulosti se podruhé žení a opět
si bere svou kolegyni, tentokrát jí byla
zpěvačka Hazel. Až do své smrti žijí oba
v ústraní, neúčastní se divokého
hollywoodského života a Chaney osobně
nepropaguje filmy, které natočí. Takové
odloučení
od
společnosti
výrazně
podporovalo šeptandy o Chaneyho stycích

Ovšem filmové plátno nebylo tím, co by
mladíka zajímalo. Jeho srdce toužilo po
prknech, která pro leckoho znamenají svět a
tak se v devatenácti přidal ke kočovnému
divadlu. O tři roky později, v roce 1 905 se
tam zakoukal do šestnáctileté herečky Clevy,
a protože to byl muž pevného charakteru,
vzal si ji za ženu. Možná proto, že byla
těhotná. V únoru dalšího roku se jim narodil
jediný syn, Creighton. Ten se, jak všichni
víme, posléze proslavil coby Lon Chaney jr.,
ale to už je úplně jiný příběh.
Raději zpátky k tatínkovi, jehož divadelní
kariéra byla úspěšná, ale soukromý život se
hroutil jak domeček z karet. Když bylo
23

se zásvětím, které jsou klasickou devizou
každé opravdové horrorové hvězdy
(vzpomeňme Bélu Lugosiho).
Asi by bylo vhodné zmínit vůbec první
Chaneyho film, ale tehdy byla trochu jiná
doba a tak určit ten jeden konkrétní není
vůbec jednoduché. Na začátku kariéry točil
každý, včetně Chaneyho, kraťasy jak na
běžícím pásu. Jen v letech 1 91 3-1 5, kdy Lon
poprvé přičichl k celuloidu, se mihnul
v desítkách krátkých filmů. Jeho sláva
postupně rostla a brzo přešel k výraznějším
rolím. Stále však za fixní plat, což se hvězdě
jeho formátu samozřejmě nelíbilo. Když však
u šéfů studia požádal o víc, vysmáli se mu. A
tak Chaney opět odchází. Filmu zůstává
věrný, ale stává se hercem na volné noze.
Brzo poté se objevuje opravdový průlom,
western Riddle Gawne (1 91 8), jeden
z mnoha Chaneyho filmů, které se nám
bohužel nedochovaly. V případě této
kovbojky se podařilo nalézt jedinou cívku
kdesi v útrobách ruských archivů, ale zbytek
je zřejmě navždy ztracen. Ještě předtím
sklízel Lon úspěch v triu s Dorothy Phillips a
Williamem Stowellem, bohužel, většina jejich
společných filmů je opět nedohledatelná.
Spolupráce skončila v roce 1 91 9, když
Stowell zemřel při železničním neštěstí
v Kongu, při hledání filmových lokací.
Stejně jako před pár lety, i tentokrát lidské
neštěstí posunulo Chaneyho kariéru o kus
dál. Tento posun se jmenoval The Miracle
Man (1 91 9) a Lon v roli Žabáka poprvé
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dostal velký prostor i coby makeupový
specialista. Film vydělal v té době úžasné
dva milióny dolarů a katapultoval Chaneyho
mezi vůbec nejžádanější herce své doby. A
jako obvykle, film se nedochoval, respektive
existují pouhé tři minuty záběrů.
Po úspěchu Miracle Mana měl najednou Lon
otevřené všechny dveře v Hollywoodu a mohl
začít realizovat své vysněné projekty.
V tomto směru se osvědčila spolupráce
s režisérem Todem Browningem, se kterým
natočil Chaney celkem deset filmů. Často
ztvárňoval role postižených či zmrzačených
lidí, jako v případě skvělého Alonza, muže
bez rukou (Unknown, 1 927). Ze stejné
spolupráce vzešel o dva roky dříve snímek
The Unholy Three, ve kterém si Lon zahrál
nešťastně zamilovaného břichomluvce Echa.

Duo Browning a Chaney stojí také za
nejlegendárnějším ze ztracených filmů,
slavnou London After Midnight (Příšerné
stíny, 1 927). Tento snímek má opravdu
pohnutou minulost, jeho poslední známá
kopie shořela při požáru v archivech MGM
v roce 1 965 a stále existuje malá šance, že
na cívky s tímto klenotem padá prach někde

v soukromé sbírce či v hromadách
nepojmenovaných děl v dalších archivech.
Naštěstí se uchovalo slušné množství
fotografií a dalšího obrazového materiálu a
tak byl film zrekonstruován, i když pouze
coby sled střídajících se statických obrázků. I
taková rekonstrukce je poměrně působivá,
pochází z ní mimochodem i titulní obálka
tohoto čísla Howarda, na které je
samozřejmě Lon Chaney v jedné ze dvou
rolí, které ve filmu hrál.
Kromě práce pro MGM točil Chaney i
v produkci Universalu, který na počátku své
filmové kariéry opustil kvůli financím.
Tentokrát už dostal královsky zaplaceno a
studiu se to vyplatilo, protože Zvoník u
Matky Boží (Hunchback of Notre Dame,
1 923) se stal nejvýdělečnějším němým
filmem studia a vydělal přes 3 milióny dolarů.
Spolu s verzí z roku 1 933 patří mezi nejvíce
ceněné adaptace klasického Hugova díla.
Za vůbec nejslavnější Chaneyho dílo, nejen
na poli horroru, je právem považován
Fantom opery (Phantom of the Opera), který
v roce 1 925 natočil Rupert Julian, ale na
jehož režii se podíleli i jiní, včetně herce

samotného. Chaneyho ztvárnění Erika je
vrcholem maskérského umění a pro mnohé,
včetně mne také vrcholem němého filmu jako
takového. Scény jako ta, kdy sedí Eric na
střeše divadla jako hrůzný oživlý chrlič, se
navždy vryjí do paměti. Jako ostatně celý
film, který je právem považovaný za jeden
z nejdůležitějších horrorů vůbec. Právě v
souvislosti s Fantomem a Browningovými
filmy si Chaney, díky svému maskérskému
umění, vysloužil přízvisko muž tisíce tváří.
S nástupem třicátých let dvacátého století
přišlo něco, co Lonovi zničilo život více, než
všechna neštěstí a překážky minulosti.
Zvukový film. Herec, který celý život spoléhal
na sílu svého výrazu a pocity vyjadřoval
mimikou a hrou těla nesl upgrade média
těžce. Je proto více než symptomatické, že si
zahrál v jediném zvukovém filmu, předělávce
vlastního snímku Unholy Three (1 930).
Úspěch se nedostavil a Chaney pouhých
sedm týdnů po premiéře umírá na rakovinu
plic.
Roman Kroufek
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na amatérský film je vždy
ošemetné. Na jedné straně můžete být drsoň a
vrtat se v technických aspektech při jejich
srovnávání s áčkovou megaprodukcí, na straně druhé hrozí přespřílišné přivírání očí a
poplácávání po zádech za jakýkoli náznak kvality. Je těžké zůstat mezi oběma extrémy a jako
neochvějný solitér hodnotit předložený snímek přísně, leč spravedlivě. Je dobře, že takový jsem.
ocitá v centru vrahovy sítě a která, jak už to
Šest prstů v zeleném režiséra Lukáše Bulavy
tak ve správném giallu bývá, se rozhodne
je presentován coby pocta giallo snímkům a
spolu se svým přítelem a náhodně získanou
hned v úvodu musím prohlásit, že v tomto
dívkou – sidekickem, vypátrat vrahovu
směru funguje velmi dobře. Samozřejmě,
totožnost dříve, než bude pozdě. Není jediná,
Bulava není Forzani a Cattetová a pojal svou
po perverzním zabijákovi, který v ústech
poctu ve zcela jiném duchu (z ryze
svých obětí zanechává záměrné stopy ve
praktických důvodů), to však neznamená, že
formě přebalů horrorových filmů, pase i
by ta jeho byla méně funkční. Když už nic,
policie. Ta je, opět dle tradic v žánru za ta
tak na rozdíl od jmenovaného dua, tady
léta zažitých, vždy o krok pozadu.
máme funkční příběh.
Jak vidno, příběh je prostě klasika. Což
v případě pocty žánru pokládám za plus a
rozhodně cením všechny drobné propriety,
které scénárista (jak už to v podobných
projektech bývá totožný s režisérem a
kameramanem) do příběhu vložil a které
samozřejmě nebudu prozrazovat. K ději se
váže i drobná výtka, kdy, asi i vzhledem ke
stopáži, působí občas trochu zkratkovitě.
Postavy nemají příliš čas vypořádat se
s faktem, že kamarádů ubývá a nestíhají tak
Jeho hrdinkou je Karolína, typická
projít žádnou výraznou změnou.
severomoravská holka, více méně spokojená
se svou prací prodavačky i přítelem
muzikantem, který ulítává na horrových
filmech, po nocích si kreslí lidskou stonožku
a jehož nejoblíbenější filmovou scénou je
Zora Kerowa visící za kozy na řeznických
hácích. Sice by si asi dokázala představit
lepší robotu i pozornějšího přítele, ale ve
srovnání s tím, co ji potká o jedněch
zatraceně nepovedených Vánocích je její
život procházka rájem.
A když už jsme u chyb, tak je asi fér zmínit
Městem (tuším, že je to Karviná, ale kdo se
různě talentované a zručné herce a neherce.
má v té aglomeraci tam nahoře vyznat) totiž
Chápu režisérovu snahu zapojit do projektu
obchází vrah, který si za své oběti
všechny své známé a natáčení si užít (což se
systematicky vybírá Karolíniny přátele a
jistě stalo, viz film o filmu), nicméně
známé. A je to samozřejmě ona, která se
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Režie: Lukáš Bulava, Scénář: Lukáš Bulava, 52 min. Česká republika 201 2

v několika pasážích působí Šest prstů
v zelené jako přehlídka severomoravských
mániček starších třiceti let (vůbec nic proti

nim). Podtrhnout musím skvěle civilní projev
Báry Kosiecové, která všechny válcuje
rozdílem třídy a navíc je to kočka. V paměti
mi utkvěl ještě poskok (Rudolf Schweser)
policejního komisaře pro svůj normální
vzhled, ač jde podle všeho o rockera jak
Brno, toho policistu bych mu uvěřil i přes to,
že neumí (stejně jako všichni ostatní)
předstírat, že pije kávu. Kapitolou samou pro
sebe je přítel hlavní hrdinky hraný Lukášem
Uhrinem. Lukáš je velmi pravděpodobně
hodně špatný herec, který ale dokáže dát své
postavě kouzlo, takže ji prostě musíte mít
rádi. Ostatně právě s ním je spojeno nejvíce
odlehčujících okamžiků.
Za velký klad filmu pokládám hudbu, která jej
podkresluje. Loomeer Částka se dokázal
skvěle přiblížit stylu starých italských mistrů
70. let a je tak spolu s kamerou zodpovědný
za nejsilnější pasáže filmu, tedy perfektní
začátek beze slov, kdy je Klára

pronásledována vrahem v zeleném plášti a
poté část ve druhé třetině, zkratkovitě
ukazující děj několika dní (hodin?) po sobě. A
opět jde o scény beze slov. Je možné, že to
je
můj
specifický
problém,
ale
severomoraváci by ve filmu (minimálně
vážně pojatém) raději mluvit neměli. To
nářečí je opravdu bizarní, nicméně dá se na
to zvyknout. Když už jsem zmínil kameru,
tak musím opět chválit, Lukáš se opravdu
snažil a některé detaily a úhly jsou parádní.
Nejde o takové orgie jako u Vojkůvky, ale
toho pokládám za nezávislého filmaře, který
má řemeslo zvládnuté a řazení do ranku
amatérů není zcela na místě. Lukáš Bulava
se svou partou ale vysoce převyšují ostatní
ryze amatérské grupy, které se po Čechách
pohybují a točí pro radost horrory a horrůrky
(hrozné slovo, pokud ho ještě někdy použiju,
napíšu za trest detailní rozbor ságy Twilight,
včetně srovnání literární a filmové verze).
Na závěr odhazuju roucho odměřenosti a
upřímně přiznávám, že jsem Šest prstů
v zeleném skvěle užil, dokonce dvakrát
během několika dnů a těším se, až stárnoucí
rockeři ze severu Moravy opět něco natočí.

Hrají: Barbora Kosiecová, Lukáš Uhrin, Silva Matúšová, Rudolf Schweser, Olda Dadok

Roman Kroufek

27

Krysy ve zdech

Bartek Czartoryski

Čtyři stěny její hlavy neustále kontrolovány drápy.
Škráb. A škráb.
Je to ještě mánie, nebo už šílenství? Nezáleží na
názvech, omítka smyslu již dávno odpadla. Zbyl
jen centimetr, snad dva, beton zakrátko povolí,
Pořád vidí jejich dlouhé ocasy, černou srst na
tělech, v temnotě svítící oči.
Jsou tam.
Škráb. Škráb. Škráb.
V uších kvílí zvuk, jako vrtačka procházející další
vrstvou zdí. Vždyť tu ale byli z družstva, říkali, že
tam nic není.
Slyší je pořád, to jejich pištění, to vysmívání se.
Zpoza stěny.
Škráb. A škráb.
Tapety už jsou dávno ztrhány. Pěsti zkrvavené.
Ona je najde první, vykouří je z jejich bezpečí
hnízd. Metry tunelů, kilometry rour, na dosah ruky.
Ještě dřív, než jí ony první dopadnou, zabij nebo
buď zabita.
Stále je cítí. V noci. Těsně u peřiny.
U ucha.
Jaký to je nerovný boj! Ona zde, oni tam. Stěna.
Stěna. Stěna. Odevšad stěny. A v nich ty pysky, v
nich ty zuby a drápy. Proč nikdo jiný nevidí? Proč
nikdo neslyší?
Kromě ní.
Přeložil Honza Vojtíšek
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Bartosz Czartoryski se narodil v srpnu
1 984. Vystudoval anglistiku na
Jagellonského a Wroclavské universitě
se specializací na literaturu. Živí se
jako filmový kritik a literární překladatel.
Publikuje mimo jiné v časopisech Kino,
Film, Dziennik, Hiro, Metro a Nowa
Fantastyka a na internetu (Onet,
Filmweb, Gildia, Zwiercadło). Od
prosince 2009 do února 2011 působil
jako šéf filmové redakce a zástupce
šéfredaktora dnes již neexistujícího
horrorového
časopisu
Lśnienie.
Spoluautor
knihy
o
nuancích
anglického jazyka a autor několika
povídek publikovaných v antologiích,
tiskovinách a na internetu. Organizátor
kulturních akcí. Milovník žánrového a
béčkového filmu (od horroru přes noir a
sci-fi až po western), Jamese Deana,
Humphreyho Bogarta, Sylvestera
Stalloneho, Akira Kurosawy, Friedricha
Murnaua, Francoise Truffauta a Luise
Bunuela. Vede vlastní filmový blog
www.killallmovies.blogspot.com.
Posluchač nejen horrorpunkových
podivností typu Misfits, Bloodsucking
Zombies from Outer Space či
Frankenstein Drag Queens from Planet
1 3. S povídkou Krysy ve zdech
(Szczury w ścianach) vyhrál první
místo v soutěži o krátkou povídku do
1 000 znaků. Objevila se i na stránkách
Horror Online.

Český knižní horror ještě nikdy nebyl tak krvavý.

Povídkovou sbírku Romana Vojkůvky zakoupíte na
šuplík.cz.
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Ray Bradbury: Something Wicked
This Way Comes
Překlad: Jarmila Emmerová
Vydavatel: Baronet, 2007
270 str.

V roce 1 946 napsal Ray Bradbury výbornou povídku Malý vrah, v níž
dítě představovalo a ztělesňovalo zlo. O necelých dvacet let později, v
roce 1 962, se v románu Tudy přijde něco zlého k dětem vrátil. Tentokrát však k
trochu starším a na opačné straně barikády. Tentokrát to jsou ony, kdo musí čelit zlu.
Dětská neochvějná víra a fantazie občas dokáží velké divy. Jenže co se stane, když se ta
fantazie ukáže být skutečností? Pro dané dítě velmi nepříjemnou, ba dokonce smrtelně
nebezpečnou, skutečností? Ray Bradbury předvádí mistrné pokoření obsahu formou.
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Will Halloway a Jim Nightshade jsou dva
zvídaví třináctiletí chlapci na prahu
dospělosti.
S
typickou
dětskou
bezstarostností si užívají podzimní říjen a
těší se na blížící se narozeniny a Halloween.
Prostě jako každý rok. Jenže již setkání s
trochu podivínským obchodníkem s
hromosvody napovídá, že to asi nebude
typický podzimní říjen. Nebude, neboť
Halloween letos přijde již 24. října tři hodiny
po půlnoci. V netypickou dobu, v netypické
podobě. V tento okamžik totiž do města
dorazí pouť. A jak Will a Jim brzy zjistí, velmi
podivná pouť s nebezpečným zrcadlovým
bludištěm, starou čarodějnicí, tradičním
kabinetem zrůd a kouzelným kolotočem, na
kterém když se svezete, můžete omládnout
nebo zestárnou. Problém pro Willa a Jima
nastane v okamžiku, kdy zjistí, jak to s celou
poutí a jejím osazenstvem je ve skutečnosti a
uvěří tomu. Tehdy se pro kolotočáře stanou
nebezpečnými a ti jim začnou usilovat o
život.
Nevím jak vy, ale já moc nemám rád, když
forma přesahuje a převažuje obsah.
Bradburyho příběh o dvou malých chlapcích
tváří v tvář smrtelnému nadpřirozenému
ďábelskému nebezpečí je jedním z mála
případů, kdy to je pozitivní stránkou věci. To
propojení formy s obsahem, respektive velmi
pozitivní vyznění převahy formy nad
obsahem, je pro obsahově ne nijak moc
výrazný román obrovským přínosem. Ne že
by nedokázal upoutat tím co vypráví, ale
zaujme hlavně tím, jak to vypráví.
Vždyť o podivných pouťových atrakcích, o
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nebezpečí, které představují různé pouťové
atrakce s pomyslným panoptikem různých
tělesně a jinak postižených "zrůdiček" bylo
napsáno a natočeno příběhů až až. Není to
tedy samotná zápletka, která vás chytne, ale
podivně a neustále jaksi snová, fantaskní
forma, jíž je odvyprávěna. Celý velmi
bravurně vykreslený příběh o síle dětské
představivosti a víře v ní, o tom, že tato víra a
síla dokáže dodat existenční podstatu
zdánlivě neexistujícím věcem, příběh plný
fantazie, čarodějnic, trpaslíků, zrůd,
kouzelných kolotočů, ale také neústupného,
nevyhnutelného a zdánlivě neporazitelného

nebezpečí a smrtelného zla, je zahalen do
jakési neustálé temně snové atmosféry.
Takřka od prvního do posledního slova se ze
stránek line silný odér mystiky. Je to jako
sen, který se Vám zdá a dějí se v něm věci, v
něž sice věříte, ale které nejsou tak, jak by
měly být.
Což ale ovšem může být také negativní
stránkou románu. Člověk si prostě na tento,
u mě pro Bradburyho překvapivý, styl musí
zvyknout. Přijmout ho, proniknout do něj,
nechat se jím obejmout a pohltit. A dokážu si
představit, že se to ne každému nemusí
povést, respektive, že ne u každého to bude
fungovat. V tom případě se ono vítězství
fantaskní formy nad trochu mdlým obsahem,
může jevit spíše záporně.
Bradbury svou erupcí velmi rozsáhlé slovní
zásoby a fantazie, rozvinutou představivostí
a schopností popsat obyčejné věci
neobyčejným způsobem dokázal odhalit
krajkoví tajů v obraze všednosti a vytvořit
takřka dokonalé, obhajitelné a od sebe
navzájem neoddělitelné spojení temné
fantasy a horroru. Je to fantasy v drsném
horrorovém hávu, nebo je to horror se silnou
fantasy atmosférou vyprávění? Můžete si
vybrat, na co vsadíte. Ani v jednom případě
neprohrajete. Upřednostňujete-li horror,
zklamání zcela jistě nezažijete a ta fantasy
linie určitě nebude na škodu. Máte-li radši
fantasy, budete mít radost a ten horrorový

nádech jen zhustí atmosféru. Různá kouzla,
létající čarodějnice, ovlivňování cizí mysli se
zde totiž plynně pojí s bolestí, zrůdností,
umíráním a mrtvými těly na elektrickém
křesle.
A tomu všemu čelí sice dětsky abstraktní,
přesto reálně silný příběh o síle vnitřního já a
pevné vůli, o boji s vlastními duchy a
tendencemi
podléhat
předkládaným
neskutečnostem, vidět klady na záporech a
nechat se jimi pohltit, o urputném boji
zdravých i temných pudů. O tom dítěti, které
stále zůstává někde uvnitř nás, zaházené
starým letitým haraburdím a čeká, kdy se
bude hodit k ruce, kdy mu umožníme pomoci
nám překonat zlo, jež otřásá naším
myšlenkovým statusem quo. O rodinných
vazbách, dětství, otcovství. O víře, jež nám
dává sílu porazit to, v co nás donutí uvěřit.
Možná nebudu sám, koho při čtení knihy
napadlo, že se jí snad nechal lehce inspirovat
Stephen King při psaní To.
Ačkoliv nejsem žádným velkým znalcem
Bradburyho díla, Tudy přijde něco zlého mě
docela mile překvapilo. Něco podobného
bych od něj nečekal. A to možná celou knihu
trochu zachraňuje. Mdlý obsah s velmi
neoriginální zápletkou totiž opravdu hodně
zachraňuje povedená forma.
Honza Vojtíšek

Something Wicked This Way Come
V roce 1 983 natočil režisér Jack Clayton (např. skvělé
Innocents, 1 961 ) adaptaci Bradburyho knihy. Sám
spisovatel k ní napsal scénář a děj se tak velmi přesně
drží své předlohy, přičemž změny jsou spíše
kosmetického rázu a ve prospěch tempa. Snímek vznikl
v Disneyho produkci a stejně jako kniha i on dává občas
vzpomenout umírněnější kingovky jako například TO
anebo Nezbytné věci. Pro nostalgického diváka může
skvěle fungovat atmosféra osmdesátých let, okořeněná
odpovídající trikovou výbavou, ale ani ta neumí zakrýt
slabší tah na branku a vlastně celkovou nezajímavost
filmu, který je rozhodně určen odrostlejším dětem. Nám
bych raději doporučil třeba již zmiňované TO v neprávem
podceňované televizní verzi.
Roman Kroufek
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Reggie Bannister:
„Phantasm inspiroval mnoho žánrových snímků dneška"
První otázka je nasnadě – plánoval jsi stát se hvězdou horrorových filmů na plný úvazek, chtěl si
být slavný? Jaké vlastně byly tvé představy o životě před úspěchem série Phantasm?
Ne, vlastně jsem nikdy nechtěl být ani slavný. Nechtěl jsem se potýkat se všemi těmi problémy,
které přicházejí, když se člověk stane celebritou. Být žánrovou hvězdou je ale vlastně celkem
fajn, v porovnání s některými mými známými, kteří ani nemůžou vystrčit nos z domu, aniž by na
ně nečíhala nějaká kamera. Když se dívám na svůj život, vlastně jsem ale neměl na výběr,
protože jsem chtěl vždy dělat to, co jsem miloval – skládat hudbu, hrát ve filmech, prostě bavit
lidi. Mezi natáčením filmů a koncertováním jsem dělal i spoustu „obyčejné“ práce a je vlastně
docela sranda, že mě to bavilo a i poměrně šlo od ruky. Kdysi jsem byl schopný natočit film a
poté se ihned vrátit ke své obyčejné denní obživě. Ale poté, co má dcera Ellen vyrostla a
společně s manželem Mikem se vydala na vlastní úspěšnou cestu životem, založil jsem se svou
ženou Gigi produkční společnost a ta nás dnes živí. Produkujeme, já hraju, zajišťujeme prostě
vše, co je pro tvorbu filmu potřebné.
Dnes jsi pokládán za horrorovou ikonu. Fanoušci tě mohou vidět v 5 – 8 filmech ročně a velmi
často jde o snímky mladých a začínajících režisérů. Baví tě podporovat takové malé projekty (je
jasné, že tvé jméno prodává) a autory na začátku jejich kariéry?
Seznámil jsem se s Donem Coscarellim někdy kolem roku 1 973. Požádal mě o hraní v jeho
úplně prvním filmu „Jim The Worlds Greatest“. Práce s ním byla úžasná a snímek koupil
Universal. Byl to malý, nenápadný projekt s neznámým režisérem partou stejně neznámých
herců, Lawrencem Rory Guyem (později známým jako Angus Scrimm), Gregory Harrisonem a
mnou. Pro nás všechny to byl první hraný film. Poté jsem s Donem spoluracoval na jeho dalších
filmech, Kenny And Company a Phantasm. Takže, když mi začínající režisér ukáže skvělý
scénář, postavu, kterou bych mohl přivést k životu a má sehnáno dost peněz na celé natáčení,
velmi pravděpodobně spolu natočíme film.
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Phantasm

One for the Road (Na dobrou noc – česky v Noční směně) je má nejoblíbenější Kingova
povídka. Její atmosféra je úžasná. Proč jste si ke sfilmování vybrali právě ji? Viděl ji Stephen
King?
S nápadem přišel náš kamarád Tim Sullivan. Scénář napsal vynikající scénárista a režisér Paul
Ward. Původně plánoval natáčet v Irsku (pochází z Dublinu), ale Tim mu vyprávěl o filmu, který
jsme nedávno natočili v horách u Sand Bernadina v Kalifornii, kde sídlí naše produkční
společnost Production Magic Inc. Ten film se jmenoval Bloody Bloody Bible Camp a Tim v něm
hrál sériového vraha, na jakého jen tak nezapomenete. Paul se přijel podívat na lokace, které
jsme mu doporučili pro One for the Road a zamiloval si je. Úplně z nich sálá klasická kingovská
Amerika. Každý krátký film musí být hodně intenzivní a pálit do diváka atmosféru od prvních
záběrů a já jsem přesvědčený, že nám se to podařilo. Film byl natočený exklusivně pro festivaly
a oběhl jich hromadu tady u nás v USA i v Evropě. Pokud bys chtěl vědět, kde bude ještě
promítaný, kontaktuj Tima nebo jeho produkční společnost „New Rebellion Entertainment“. A jo,
jsem si jistý, že Stephen King film viděl.

One for the Road

Viděl jsem a četl rozhovory s tebou a vím, že nejčastější dotaz je: “Kdy bude další Phantasm?”
Proto se raději zeptám trochu jinak. Je to dobrý nápad, pokoušet se o další pokračování?
Samozřejmě, hrozně rád bych ho viděl a vím, že ty I ostatní (Don, Angus...) jste ve formě, ale
časy se změnili, fanoušci (nikoli fanoušci Phantasmu) se změnili. Je vůbec možné dnes najít čas
a zdroje na to natočit pokračování, které by se atmosférou vyrovnalo svým předchůdcům?
Stejně jako v případě skvělého hudebního díla, nebo úchvatného obrazu či jiného uměleckého
výtvoru, je to lidský pohled, lidské vnímání díla, které v něm přežívá. Phantasm inspiroval mnoho
žánrových snímků dneška. Pokud bychom měli použít polidštěný příměr, paradigma Phantasmu
bude žít tak dlouho, dokud budou oči, které by jej chtěli sledovat a mysly, které by jej
interpretovaly. Ale to by bylo na delší povídání...
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Jáké jsou tvé další žánrové plány? Nějaké nové filmy v dohledu?
Pracovali jsme velmi tvrdě na tom zajistit reklamu právě vydaným filmům Satan Hates You a
Psychic Experiment a také na premiérách a festivalových promítání snímků, které teprve shání
svého distributora. Právě máme rozfilmovány dva další horrory, které zatím mají pouze pracovní
názvy a zatím se k nim nechci příliš vyjadřovat.

Bloody Bloody Bible Camp
Vždycky mě zajímalo, jaký mají horrorové hvězdy názor na práci svých kolegů. Mohl bys nám
doporučit nějaké horrorové filmy (nebo knihy), které tě v poslední době zaujaly?

Asi víš, že Don Coscarelli právě dokončil John Dies At The End. Nedávno byla premiéra na
festivalu v Sundance. Viděl jsem trailer a byla to pecka a stejně jako John z názvu , i já umírám,
umírám touhou film vidět. Jinak jsem nedávno četl epizodu z knižní série Hiram Grange od
Kevina Lucia nazvanou The Chosen One, velice chytré čtení. A k remakům – věřím tomu, že
když něco není rozbité, proč to opravovat? Opravdu nemám rád remaky zásadních filmů. S
pokračováními je to podobné, musí se držet myšlenky originálu a rozvíjet životy původních
charakterů. Jinak nevím, proč by je měl někdo točit.
A co nějaké srdeční záležitosti, tvoje oblíbené klasiky?
Nedávno jsem se znovu díval na Invisible Mana, Frankensteina a Soylent Green – všechno
úžasné žánrové klasiky. Nejvíc ale miluju originální Invasion of the Body Snatchers z roku 1 956
s Kevinem Mc. Carthym, se kterým jsem měl to potěšení hrát v jeho posledním filmu před smrtí.
Jmenuje se The Ghastly Love of Johnny X a bude mít premiéru na filmovém festivalu Cinequest
v San Chose v Kalifornii, 3. března. Uvidíme se tam?
Asi ne, Reggie, to budeme mít tři dny před vydáním nového čísla. Stavím se jindy.
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„Když Lucifer padl, plná třetina andělů padla s ním. Nikdo ale neví, kolik ta třetina přesně
byla. Možná sedm miliónů, možná sedm miliard.“ Jisté je, že těch sedm, kteří se poflakují
po opuštěné věznici, patří mezi největší andělské patlaly všech dob.

Ta věznice tu totiž už dávno neměla být.
Postavit na jejím místě luxusní nákupní
středisko se zdálo jako dobrý nápad a pan
starosta dělal vše pro to, aby celý proces
demolice proběhl bez problémů. Bohužel,
když pod barákem najdete místnost plnou
mrtvých dětí je nutné tento fakt řešit. A to i v
případě, že ty mrtvoly jsou sto let staré.
A tak přichází na scénu hlavní hrdina, bývalý
kazatel, který má za úkol záhadu místnosti
plné mrtvol co nejrychleji vyřešit, protože čas
jsou prachy a zastavená stavba jich denně
spolyká velké množství. A tak detektiv chodí,
vyptává se, zase chodí a zase se vyptává.
Postupně
obíhá
všechny
bývalé
zaměstnance věznice a skládá střípky
historie, které rozumí asi jen pan režisér.
Ten je v celém tom průseru nazvaném Padlí
andělé hlavním protagonistou a zároveň
viníkem. Nepochybuju o tom, že ve své
vlastní šílené mysli je bytostně přesvědčený,
že vytvořil novodobého Hellraisera a svým
malým filmem redefinoval žánr podobně jako
kolega Barker. Sedm padlých andělů,
představujících sedm smrtelných hříchů, pak
je jakousi obdobou cenobitů a vzato kolem a
kolem, jejich masky a brutální oldschool triky,
spojené s jejich zjevením, jsou jedinými
kladnými momenty filmu. Protože pekelná
kamera, podpořená ještě pekelnějším
střihem dělá film skoro nekoukatelným a
scénář plný trapných frází („Byl jsem tam,
když ukřižovali Ježíše.“) je jen posledním
hřebíkem do rakve.
Ovšem synopse ani postava režiséra nejsou
tím, co přivede k filmu znalého fanouška
žánru. Ten se jde podívat na své oblíbené
hvězdy, kterých se režisérovi Thomasovi
podařilo do filmu dostat neuvěřitelné
množství. Ve snímku se tak na, většinou
kratší, okamžik objeví borci jako Michael
Dorn, Bill Moseley, Kevin McCarthy (!),
Michael Berryman, Kane Hodder, R. A.

Mihailoff, David Hess (!!) a Reggie Bannister.
Právě Regmanova účast na snímku mne
vedla k tomu recenzovat ho pro toto číslo
Howarda. Fakt, že jde, stejně jako v případě
Výhně z čísla minulého, opět o vězeňský
horror bylo příjemným zpestřením, třeba z
toho jednou bude seriál.
Bohužel, Reggie je ve filmu přesně čtyři
minuty, ve kterých stihne skouknout prdelku
policistce a málem si zasouložit se třemi
polonahými sexbombami, ze kterých se
vyklubou něco jako zombie. A pak Regman
zemře, což není žádný velký spoiler, jeho
cameo k tomu jasně směřovalo.
Mimochodem, díky obarvení porostu kolem
charakteristické pleše vypadá o dvacet let
mladší.
Padlí andělé jsou špatným, hodně špatným
filmem, který vás donutí k zamyšlení.
Nebudete se ovšem zabývat jeho příběhem
ani mytologií, ale budete stále dumat nad tím,
jak pan režisér dokázal dostat do tak
špatného filmu tolik hereckých hvězd. Já to
tipuju na drogy, herecký výkon většiny z nich
by tomu i odpovídal.
Roman Kroufek

Český název: Padlí andělé, Režie: Jeff Thomas, Scénář: Jeff Thomas, 90 min. USA 2006
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TôkKaždý
správný milovník hororu jistě ví, že existuje mnoho
odvětví tohoto žánru, horor sám o sobě je možná ze všech

žánrů nejrozmanitější. Recenzovaný film ovšem vychází z
odvětví, které nemusí být českým divákům možná tak známé.
Jedná se o splatter, gore, exploitation a to navíc japonské. Ani
jeden z výrazů se normálně nepřekládá, všechny ovšem značí
skoro to samé: až neuvěřitelnou dávku násilí, krve a všeho, co je schopné v lidském těle
šplouchat. Aby to nebylo však tak jednoduché i toto můžeme rozdělit minimálně na dalších pár
neoficiálních odvětví a to na muka fyzická, muka psychická, muka s hlubším významem a muka
totálně nesmyslná. Tôkyô zankoku keisatsu , známější pod mezinárodním názvem Tokyo Gore
Police (dále jen TGP) obsahuje všechny jmenované a rovnou upozorním na fakt, aby jste se
obrnili.
ví je, že jsou to všichni vrazi a to vysoce
Ôdishon, À l'intérieur, Kataude mashin gâru,
nebezpeční. Policie, v čele s Rukou, se snaží
Robo-geisha, The Human Centipede,
inženýry vyhladit a případně najít
Braindead, Necromantik 1 a 2. Pokud vám
zodpovědnou osobu. Tou je Keymaster (Pán
něco říká alespoň jeden ze jmenovaných
Klíče), který do lidí doslovně vkládá klíče a
filmů, můžete si gratulovat a vesele
tím je mění na inženýry. Přelom a hlavním
zaexperimentovat i s TGP. Pokud ne, mějte
problémem pak je situace, kdy Keymaster
na paměti, že jsem vás varoval.
vloží klíč do samotné Ruky.
Hlavní hrdinkou TGP je mladičká policejní
A to je prakticky vše, co se dá říci o celém
vyšetřovatelka a lovkyně Ruka. V Tokyu
příběhu, pokud nebudu počítat dilema Ruky,
došlo k privatizaci policie, vládu nad městem
která kdysi přišla dosti brutálním způsobem o
tedy má Tokyo Police a.s., která si díky
otce a od té doby se snaží najít viníka. Dále
novému systému může dělat prakticky
se film zabývá již jen ponejvíce násilím a
cokoliv a že to spousta občanů nepřijímá
originálními situacemi všeho druhu.
zrovna moc vřele snad ani nemusím říkat.
Abych vám dokázal vysvětlit, na jakém
Ruka je jednou z nejvýkonnějších policistek a
principu TGP funguje, musím popsat jednu
zároveň nejlepší lovkyní „inženýrů“. Inženýři
scénu.
jsou novou hrozbou pro moderní Tokyo. Jde
Jeden z policejních strážníků ve svém
volném čase jde do klubu a bordelu v
jednom, kde se na pódiu předvádějí
experimentálně pozměněné prostitutky žena s ulitou na zádech a tykadly, nebo
bezhlavý člověk (zřejmě žena), jež vypadá
doslova jako lidská kůže natažená na židli.
Lépe to asi nepopíši. Strážník si vybere svou
společnici a jde si s ní užít do kabinky. Po pár
minutách mu společnice při orálním sexu
ukousne... nářadí. Strážník jí za to přepůlí
UZI samopalem. Vzhledem k tomu že žena je
inženýr, místo nohou jí naroste aligátoří
o geneticky pozměněné lidi, kteří když jsou
tlama, kterou začne strážníka požírat! Do
zraněni, jejich zranění se stane zbraní. Nikdo
toho se připlete Keymaster, který do
neví odkud přišli, nebo co chtějí, jediné co se
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Český název: - , Režie: Yoshihiro Nishimura, Scénář: Kengo Kaji, Maki Mizui, Yoshihiro Nishimura, 11 0 min. Japonsko 2008

strážníka vloží klíč. Další den strážník
vstoupí do policejní ústředny, kde začne pálit
po nic netušících společnících svým novým
metrovým... nářadím!
Máte-li dojem že jsem prozradil moc, tak
můžete být v klidu, tohle se stane pouze v
deseti minutách děje. A podobným způsobem
probíhá celý film od začátku do konce.
Většina scén je natolik bizarních a svým
způsobem originálních, že jsem si opravdu
někdy říkal, jak je možné, aby tohle někoho
vůbec napadlo. Další věcí je pak krev, kdyby
monitor či televize dokázala prosakovat, tak v
krvi plavete kraul. Krev tu stříká ze všeho, co
se jen pohne, navíc naprosto nereálnými
vodopády. Lidé jsou plátkováni, rozsekáváni
a rozstříleni na tak zvláštní zbytky, že pohřeb
s otevřenou rakví je rovnou bez diskuse
nemožný. A nakonec jsou tu zbraně, od čistě
normálních střelných zbraní až po kanón
střílející useknuté ruce, motorovou ruku či
jakýsi tvor místo ruky, který má víc zubů než
její vlastník.
TGP je žánrově sice horor, ale bát se u něj
asi nebudete, jde tu převážně o bizarnost a
násilí. Nastala sice situace, kdy ani ne po
minutě někomu vybouchla hlava tak mocně,
že jsem si leknutím málem vylil čaj do klína,
ale lekačky tu normálně nejsou.
Na TGP jsem se podíval převážně kvůli
herečce v hlavní roli Eihi Shiina, kterou
opravdu obdivuji v Ôdishon. Eihi a vlastně
ani zbytek herců nehrají dobře, ovšem
vlastně ani špatně. Na všech je zjevně vidět,
že moc dobře vědí čemu se upsali a podle
toho hrají. Což je pro tenhle ujetý film
naprosto dostačující. Ruka samotná není tak
výrazný charakter s nímž by se dalo
ztotožnit a rozhodně nepomůže ani scéna,
kdy jí jakýsi úchyl v metru začne ohmatávat
zadek a Ruka ho zato vyvede ven, chvilku do
něj pleská katanou a pak mu usekne obě
ruce, načež otevře deštník a v dešti krve
odchází. Ne, opravdu jí to na morálních
zásadách moc nepřidá. Ruka pak je hlavně
sympatická kvůli tomu, že ji hraje právě Eihi.
Snad jediná herečka, která je tam jako pěst
na oko, je naprosto pošahaná policejní
dispečerka každé hlášení pronášející jako
nějakou show, tancuje u toho a má krůček od

toho dělat z toho muzikál. Ve výsledku si to
ale herci snaží co nejvíce užít, což je
rozhodně plus.
Další stránkou jsou masky a speciální efekty,
které jsou samozřejmě většinovou náplní
celého filmu. Nejde zde ani tak o reálnost
jako spíše o to vyvolat co nejnechutnější
dojem, což se tu plní více jak dostatečně a
někdy vám opravdu půjde hlava kolem z
toho, co všechno za možné kombinace
lidských znetvoření uvidíte. Je to však
zároveň i největším kladem celého filmu.
Celkově by se dalo říci že řemeslně je film
velmi dobře zvládnutý, jedinou námitku bych

snad měl jen vůči výběru typu kamery. Nevím
proč, ale obraz se mi zdál poněkud mdlý. Jde
však spíše o malý detail, kterým snad ani
není proč se déle zabývat.
Hudba je stejně jako samotný film dost
podivná. Kromě několika „akčních“ znělek si
toho z ní nejspíše moc nezapamatujete.
Rozhodně to ale nijak neurazí.
Jaký TGP tedy opravdu je? Je dobrý i špatný
zároveň. Pokud budete mít otevřenější
přístup (záleží také na průpravě, já viděl
předem pár vzorků, takže to pro mě nebyl
takový šok), můžete si tento film i užít (dá-li
se to tak nazvat). Rozhodně je zde hodně
originálního, co nikde jinde neuvidíte a tento
druh absurdností je nám evropanům vcelku
neznámý. Špatný bude pro lidi, co čekají
nějakou hlubší myšlenku a neradi koukají na
nesmyslné násilí. Já dávám dva body za
originalitu a rozhodně odvahu vůbec něco
takového vypustit do světa. Ostatní,
filozofičtěji založení, to berte jako jeden bod.

Hrají: Eihi Shiina , Itsuji Itao, Yukihide Benny, Jiji-bu , Keisuke Horibe

Michal „Timeisnear“ Roth
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Horror z Filipín, část I
Krzysztof Gonerski

Film je jednou z nejpopulárnějších forem zábavy Filipínců. Filipínská kinematografie je proto
ohromným průmyslem, zaměstnávajícím dvě stě šedesát tisíc lidí a generujícím ročně zhruba
půl bilionu PHP (filipínských peso) (1 ). V padesátých letech se natáčelo dokonce až tři sta
padesát filmů ročně, aby tento počet spadl v roce 2007 na třicet filmů během roku (2). Snížení
produkce je následkem recese z poloviny 90. let, která citelně zasáhla asijské země, je však
stejně tak efektem obrovské popularity televize a zahraničních filmů (hlavně amerických).
Rozvoj technologií umožňujících levně natáčet filmy naštěstí způsobil, že je o nezávislém a
experimentálním filmu slyšet čím dál více. Vláda také jedná o zákonech, které by měly podpořit
domácí filmový průmysl (3).
V obecném kontextu filipínského filmu se horror neprezentuje nijak nezvykle. I když vzhledem k
počtu natáčených filmů tohoto žánru Filipínci zaostávají pouze za Japonci (jen v roce 2009 se
na plátnech objevilo osm premiérových horrorů), s ohledem na kvalitu jsou to produkce
obzvláště komerční, většinou reprezentující béčkovou třídu, a někdy dokonce i následující
písmena abecedy. Mnoho z těchto titulů si však získalo status kultovních děl a s mnohými z nich
stojí za to seznámit se blíže.
Rosemary's Baby: jistá novinářka je
Ďáblové a aswangové
oplodněna Satanem. Žena porodí holčičku,
seznámí
se s pohledným mužem, snaží se
Chronologicky prvním horrorem byl roku
dát si do pořádku život. Jenže vyznavači
1 931 natočený němý horror Ang Multo sa
satanského kultu nemají v plánu nechat ženu
Libingam , který režíroval José Padilla Jr. ,
jen tak být. Mají spadeno na její dcerku a
známý herec a boxer, účastník dvou
mladá žena je nucena bojovat o své dítě. V
předválečných olympiád (4). V případě
tomto filmu se objevují typické elementy
většiny filipínských horrorů z předválečných
filipínského „démonického“ proudu: satan,
let, jakož i let 50. a 60., naneštěstí existuje
posednutí, vymítání, tajemné rituály a
jen velmi málo dostupných údajů. S
náboženské symboly.
nedostatkem podstatných informací máme
co do činění i v případě Satanas (1 932). O
filmu není známo více než to, že v něm
debutovala Rosa del Rosario, hvězda
filipínského filmu 60. let, nejvíce známá rolí
Darny, komixové superhrdinky, a že se ve
filmu objevují satanské prvky. Satan,
paktování s ďáblem, démoni a posednutí se
staly jediným z oblíbených témat raných
filipínských horrorů. Démonické prvky byly
přítomny mimo jiné v Kamay ni Satans z
roku 1 950 v režii Gerardo De Leona, v
horrorech Mauro Gia Samonteho – Anak ng
demonyo (1 989) nebo Huwag mong
buhayin ang bangkay (1 989), ale také ve
filmech jiných režisérů. Jednu z klasických
zápletek „démonického“ proudu představuje
film Celsa Ad. Castilla Maligno! z roku 1 977.
Děj filmu připomíná ten ze slavného
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Populárním subžánrem ve filipínském
filmovém horroru jsou také horrory čerpající z
bohatého místního folkloru. Takovým byl
jeden z prvních filipínských horrorů natočený
zcela v jazyce tagalog, Ang Aswang (The
Witch, rež. George Musser, 1 933). Hrdinou
filmu je aswang (tedy „pes“, avšak také „zlý
duch“) (5), filipínská podoba upíra pokrevně
spřízněná s indonéským kuntilanakem a

malajským pontianakem a stejně jako ona
populární mezi filmaři. Nebudeme-li počítat
tento film z roku 1 933, horrorů se jménem
této legendární postavy v názvu bylo
realizováno ještě osm; včetně jednoho
filipínsko-kanadského pseudodokumentu z
roku 2008 Aswang: A Journey Into Myth
(rež. Jordan Clark) a jeho sequelu, rovněž v
Clarkově režii, The Aswang Phenomenon
(2009). Filmů více či méně přímo
navazujících na tuto mýtickou postavu je,
samozřejmě, mnohem více. Namátkou
Impaktita (rež. Peque Gallaga, 1 989), v
němž mladá hrdinka vede šťastný život po
boku milující rodiny, má dokonce i přítele, ale
každou noc ji pronásledují noční můry o
aswangovi, který ji poctívá nočními
návštěvami. Zakrátko najevo vychází temné
tajemství. Hrdinka byla poté, co se jí její
vlastní otec pokusil zabít, adoptována. Její
skutečná rodina je totiž stižena kletbou
aswanga. Každá žena z hrdinčina rodu se po
dovršení osmnácti let proměňuje v
krvežíznivého vampýra.
Jinou populární postavou z lokálních legend
je manananggal, což je filipínský ekvivalent
malajského penanggalana. Postavu tohoto
upíra nalezneme mimo jiné v komediálním
horroru Manananggal vs. Mangkukulam
(rež. Consuelo P. Ostrio, 1 960) (6) nebo v
Manananggal in Manila (rež. Mario O'Hara,

1 997). V Tianaku (rež. Peque Gallaga a Lore
Reyes, 1 953) se objevuje zlý dětský duch,
zvaný tinyanak (7). Filmy s tímto dětským
upírem byly zrealizovány celkem čtyři,
nejnovější Tinyanaks (rež. Mark Reyes) měl
premiéru v roce 2007. Zápletka filmu se
koncentruje okolo skupinky studentů, kteří
jsou v opuštěném domě pronásledováni
dětským démonem. Zajímavým horrorem,
navazujícím v zápletce na domácí horror, je
Ang Pamana (The Inheritance, rež. Romeo
Candido, 2006). Jde o první filipínský horror
natočený v koprodukci s Kanadou. Kromě
answanga a manananggala se v něm
objevují i duwende (skřeti) a kapre (obři).
Do skupiny horrorů využívajících domácího
folkloru je možné zařadit také Sukob (The
Wedding Curse, 2006) v režii Chito Roño z
účastí dvou krásných hereček a velkých
hvězd filipínského filmu, Kris Aquino (8) a
Claudine Barretto. Zápletka filmu byla
vybudována na předsudcích Filipínců
ohledně svatby. Obyvatelé Filipín věří, že by
se nikdo neměl ženit/vdávat v ten samý rok, v
němž se někdo z jeho nejbližší rodiny již
oženil nebo zemřel. Takto je totiž možné na
novomanžele přivolat neštěstí. Sandy a Dale,
hrdinové horroru, se o tom osobně přesvědčí.
Krátce po jejich veselce začínají za
tajemných okolností umírat svatební hosté.
Jejich těla mizí a na místě událostí Sandy
naráží na podivný zjev ve svatebních šatech.

Jak se později ukáže, v době, kdy se dívka
vdávala, měla svatbu i její sestra Diana. Obě
ženy, díky nezodpovědnému chování jejich
otce, o sobě nevěděly a takto na sebe
nevědomky přivolaly „svatební kletbu“. Je
třeba dodat, že konvenčnost celého příběhu
diváky neznechutila a až do roku 2009 tento
film s výdělkem sto osmdesáti šesti milionů
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filipínských peso držel rekord v kategorii
„nejvýdělečnější film“.

Filipínští upíři a Romerovi netvoři
Třetím
nejpopulárnějším
subžánrem
filipínské horrorové kinematografie jsou filmy,
které bychom mohli nazvat „upírskými“. Není
to jednotvárná skupina, neboť se v ní objevují
také filmy s démonickými prvky, ani v ní
nechybí strašidla navazující na místní
legendy a mýty. Jedním z prvních
představitelů tohoto směru je komediální
Mga manugang ni Drakula (Artemio
Marquez, 1 963), v jehož názvu se jméno
nejslavnějšího upíra v dějinách filmu
neobjevuje bezdůvodně. Na Filipínách byl
natočen celkem slušný počet horrorů, jejichž

hrdinou byl transylvánský hrabě. Filipínský
Dracula po svém slavném filmovém předku,
vytvořeným horrory z Universalu, zdědil
dlouhou pelerínu se stojacím límcem i ostré
zuby a také, samozřejmě, touhu po krvi. Do
postavy slavného upíra se ve zmíněném
filmu, a také mimo jiné v Drakula Goes to R.
P. (Tony Cayado, 1 973), vtělila obrovská
hvězda filipínského filmu Dolphy (vlastním
jménem Rodolpho Vera Quizom), který byl
nazýván „Králem komedie“, neboť i když
vystupoval ve filmech různých žánrů, největší
popularitu mu přinesly právě komedie.
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Filipínci natočili rovněž ženskou verzi
slavného upíra s názvem Drakulita (rež.
Consuelo
P.
Ostrio,
1 969).
Nejcharismatičtější, přirovnávanou k tvorbě
Christophera Lee, postavu založenou na
Drákulovi vytvořil Ronald Remy v Kulay
dugo ang gabi (The Blood Drinkers aka
Blood Is the Color of Night, 1 964) Gerardo de
Leona. K tomuto filmu se vrátíme o něco
později.
Filipínský „upírský“ žánr však nestojí pouze
na Drákulovi. Kababalaghan (1 969) je
jedním z mnoha v šedesátých letech
minulého století nezvykle populárních
upírských filmů, v němž krev ze svých obětí
vysává upírka. Ženská podoba upíra,
opájejícího se krví, se objevuje mimo jiné v
horroru z roku 1 969 Dugo ng Wampira (rež.
Emmanuel H. Borlaza), ve filipínském
filmovém horroru však nalezneme také filmy,
v nichž upírce v počtu obětí konkuruje jak
mužský upír (Vampira, rež. Joey Romero,
1 994) tak dokonce celá vampýrská rodina v
domácí verzi Adamsovy rodinky (1 991 ) –
Takot jako sa darling ko (Leo Valdez,
1 997).
Při příležitosti popisování upírského subžánru
filipínského horroru nelze nevzpomenout
tvůrce, který nejen, že se zasloužil o upírský
film, leč v šedesátých letech vládl domácímu
filmovému horroru. Gerardo de Leon, neboť o
něm je řeč, začal natáčet filmy koncem
třicátých let. Rychle se stal jedním z
nejplodnějších a nejrozpoznatelnějších
filipínských režisérů. De Leon se odlišoval
řemeslností a žánrovou všestranností: od
muzikálů (Bahay Kubo, 1 938) až po
propagandistické filmy (Dawn of Freedom ,
1 944). O tomto filipínském tvůrci, sedmkrát
oceněném Filipínskou Akademií Filmového
Umění a Vědy (což je dodnes nepřekonaný
rekord!), se hovoří dodnes, především v
souvislosti s horrory. Prvním známým filmem
zastupujícím tento žánr a také filmem, který
otevřel dveře filipínskému horroru, byl Terror
Is a Man (1 959) (9), inspirovaný klasickým
vědeckofantastickým příběhem H. G. Wellse
Ostrov dr. Moreaua. William Fitzgerald se
po ztroskotání jeho lodi dostane na ostrov, na
němž šílený vědec dr. Girard experimentuje s

lidskými a zvířecími geny. Fitzgerald se
rychle zamiluje do vědcovy manželky
Frances (v podání dánské herečky Grety
Thyssen), ovšem na hrdiny číhá jeden z
vědcových nepovedených experimentů,
člověk-levhart.

V celé své okázalosti Terror Is a Man
vykazuje de Leonův specifický styl. Režisér
využívá úspěchy amerického expresionismu,
buduje scény ohrožení používaje specifické
nasvícení,
nízké
tzv.
low-key,
monochromatických palet černé a bílé a
velkých přiblížených detailů. (1 0). Po většinu
filmu se člověk-levhart objevuje s obvázanou
hlavou z níž vystupují pouze kočičí uši.
Mnohdy je tato postava zabíraná v pološeru.
De Leon dbá o atmosféru, někdy však
akcentuje strašidelnou atmosféru pádnější
scénou, např. odřezáváním kůže z obličeje
skalpelem. Zábavnou zajímavostí je
varování, objevující se ve filmu, že ti diváci,
kteří mají slabší srdce, by měli zavřít oči
ihned, když zaslechnout zpoza plátna drnčící
zvonek. Ten totiž upozorňuje a varuje, že na
plátně uvidíme „strašidelnou scénu“.
Kulay dugo ang gabi (The Blood Drinkers,
1 964) je již klasickým zástupcem upírského
žánru. Příběh se točí okolo Dr. Marca, který
se pokouší přivést zpět k životu svou mrtvou
ženu pomocí transplantace srdce její sestrydvojčete. Zápletka je absurdní, film má
ovšem atmosféru a kouzlo nízkorozpočtové
produkce. Pozornost poutá stylový Ronald
Remy v roli filipínského Drákuly, tedy Dr.
Marca, s dlouhou černou pelerínou, efektivně
se ovíjející kolem jeho vypracované postavy.

Upír
se
obklopuje
skupinkou
charakteristických postav – sexuálně
přitažlivou vampýrkou, trpaslíkem a
zvoníkem. Pokousání upírem má podobu
vášnivých polibků, de Leon však těmto
scénám umně přidává perverzní charakter
(např. olizování krve z ramene doktorovy
družky). Celek de Leon zfilmoval svým
charakteristickým stylem, experimentujíc s
barvou a filtry, což dodává podařený efekt
odreálnění, noční můry sněné v realitě.
V Ibulong mo sa hangin (Curse of the
Vampires, 1 966) se zápletka filmu točí kolem
rodinné kletby, jejíž obětí se stala matka,
rodička hlavních hrdinů. Ve sklepě rezidence
rodičů je zamčena nebezpečná žena. Syn se
rozhodne navštívit matku, ta ho však během
návštěvy napadne. Upírská nákaza se
dostane z izolace a rychle se šíří v okolí
rodinného sídla. Ibulong mo sa hangin
připomíná spíše rodinné drama než horror.
Jinak je rovněž představen vampyrismus,
který je ve filmu nebezpečnou chorobou
přenášenou z generace na generaci. Tato
choroba má méně erotický charakter, i když
perverzního sexuálního entourage nebyl
zbaven zcela (např. scéna, kdy je jedna z
mladých žen kousána až k proměně upírem
a upírkou).
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De Leon zrealizoval ještě několik horrorů,
dva např. s jiným známým horrorovým
režisérem – Eddie Romerem a v koprodukci
s Rogerem Cormanem také vězeňské
exploitation s Pam Grier (Jackie Brown ) v
roli sadistické strážnice. Gerardo De Leon
zemřel v roce 1 981 .
Druhý z „gigantů“ filipínského filmového
horroru, Eddie Romero, svému mentorovi de
Leonovi vděčil za mnohé. Byl to on, kdo
objevil o šest let mladšího Romera. Romero
již ve dvanácti letech úspěšně psal různé
texty a de Leonovi se do rukou dostalo
několik jeho povídek. Uchvácený de Leon
pak mladšímu kolegovi navrhl napsání
několika scénářů. Zakrátko oba zrežírovali
Brides of Blood (1 968), ovšem v praxi de
Leon Romera pouze podporoval.

Brides of Blood je prvním filmem z tzv.
trilogie Blood of Island, kterou doplňují Mad
Doctor of Blood Island (1 968) a Beast of
Blood (1 971 , režírovaný samostatně

Romerem). Všechny filmy patřící do této
trilogie charakterizoval podobný příběh: děj
začínal na fiktivním Krvavém ostrově a
zápletka se točila kolem šílených vědců,
radioaktivních monster a spoře oděných
hereček. Romerovy horrory jsou klasické
béčkové filmy se špatným herectvím,
špatnými efekty, nesmyslnou zápletkou,
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velkou dávkou násilí a sexu, ale také s
Johnem Ashleyem, americkým hercem
pravidelně vystupujícím v horrorech tohoto
filipínského režiséra. Dodejme, že Quentin
Tarantino, velký fanoušek nízkorozpočtového
filmu, čerpal při práci na dylogii Grindhouse:
Death Proof a Grindhouse: Planet Terror
(2007) mimo jiné z Romerova horroru The
Twilight People (1 973). Zajímavostí je také
způsob, jakým byly horrory z trilogie Blood of
Island promovány. Během promítání Bride of
Blood byly ženám rozdávány imitace
snubních prstenů a během Mad Doctor of
Blood Island lahvičky se zelenou tekutinou
vydávanou za krev filmového netvora.
Romero natočil i několik jiných horrorů,
nezískaly však takový ohlas jako ty, které se
staly součástí slavné „krvavé trilogie“. The
Beast of the Yellow Night z roku 1 971 je
příběhem o jistém Američanovi, který těsně
před smrtí uzavře pakt se Satanem: život za
službu vládci temnoty. Následky dohod s
ďáblem nikdy nejsou lidem k dobru, i náš
hrdina se zoufale brání příchodu další noci,
protože se v té době mění v bestii, vraždící
kohokoliv, kdo jí přijde pod ruku. V již
zmiňovaném Twilight People (1 973),
svérázném remaku de Leonova Terror Is a
Man , máme divoký ostrov, šíleného vědce,
urostlého hrdinu, sexy krásku a pololidi,
polozvířata. Romerovský standard. Beyond
Atlantis (1 973) je naproti tomu mixem
horroru, fantasy, akce a sci-fi, vyprávějícím o
expedici, která připluje na ostrov obývaný
potomky obyvatel Atlantidy. Romero je
rovněž tvůrcem prison exploit movies Black
Mama, White Mama (1 973) s Pam Grier v
roli prostitutky prchající společně s
kamarádkou z ženské věznice. The Woman
Hunt je pak příběhem o muži unášejícím
ženy do domu hluboko v džungli. Únosce má
v plánu zorganizovat krvavou hostinu a ženy
mají být hlavním chodem. Romero je pořád
profesně aktivní. V roce 2008 natočil drama
Teach Me to Love.
Pokračování příště...

Přeložil Honza Vojtíšek

POZNÁMKY:
1)
Srov. Rene Martel, Tax Deal for Movie
Industry, The Manila Times Internet Edition.
29. ledna 2008. 1 PHP=0,02 USD.
2)
Srov. John Grafilo, Cannes Entry Puts
Spotlight on Philippine Indie Films. Top News
Light Reading. 6. května 2008.

3)
Senate Bill No. 4 – Revival of the
Philippine Movie Industry. Senator Jinngoy
Estrada Official Website – přístup 04.09.09.
4)
Existují rozpory ohledně data
realizace tohoto filmu. Pokud je pravdou, že
Ang Multo sa Libingan byl realizován v roce
1 931 , tak prvním horrorem v dějinách
filipínského filmového horroru je Ang
Manananggal (The Viscera Sucker) z roku
1 927.
5)
Na filipínských ostrovech žije zhruba
50 etnických skupin, proto je v závislosti na
místě aswang popisován různě. Nejčastěji je
představován jako žena, jež zemřela
tragickou smrtí nebo během porodu. Aswang
má schopnost se transformovat a nejradši
pomocí dlouhého jazyka napadá muže nebo
malé děti, z nichž vysává krev nebo životní
energii. Upír, často v podobě ptáků, cestuje a
hledá spící nebo nemocné osoby, tedy
někoho, kdo není schopen se bránit. Přebývá
převážně v korunách vysokých stromů nebo

domovních okapech. V některých oblastech
Filipín je specifický druh ptáků zvaných tik tik
(nebo wak wak) považován za druh
aswanga.
Bob Curran, Vampires: A Field Guide To The
Creatures That Stalk The Night, str. 36-37.
6)
V tomto filmu se objevuje ještě jedna
postava vycházející z folkloru
–
mangkukulam.
Tímto
jménem
jsou
označovány vědmy nebo čarodějové, kteří
pomocí zaklínadel nebo speciální panenky
voodoo touží někomu uškodit.
Srov. Francisco, S. J Demetrio, Encyklopedia
of Philippine Folk Beliefs and Customs,
Cagavan de Oro City, Xavier University,
1 991 .
7)
O tinyanaku existuje mnoho pověstí.
Všechny se shodují v tom, že je to duše
dítěte, které zemřelo před tím, než bylo
pokřtěno. Démon dokonale imituje obyčejné
dítě pro to, aby svou oběť chytil do pasti.
Když už je oběť blízko, tinyanak se promění v
malého netvora.
Neal Cruz, Philippine Mythological Monsters,
Philippine Deaily Inquirer Internet, 31 . 1 0.
2008 – přístup 1 0. 09. 2009.
8)
Kris Aquino je dcerou Corazon Aquino,
filipínské prezidentky v letech 1 986-1 992.

9)
Tento film, stejně jako mnoho jiných
horrorů de Leona a Romera, je znám pod
několika jinými alternativními názvy: Blood

Creature, Creature from Blood Island, The
Gory Creatures.
1 0)
Http://archive.sensesofcinema.com/contens/d
irectors/05/de_leon.html#3 – přístup 1 3. 1 2.
11 .
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Graham Masterton: The Hymn
Překlad: Ivan Tichý
Vydavatel: Laser, 1 998
počet stran: 336
Až mě mrzí, jak díky tomu, že Mastertonovi v češtině vyšly pouhé dva romány, je strašně
jednoduché říci, že tento podivuhodný příběh o tom, že když někdo zemře za přesně
stanovených okolností, nemusí být nutně ještě mrtev, je to nejlepší, co jsem od něj četl. Ono, ze
dvou knih se ta lepší vybírá snadno.
Lloyd Denman si prakticky nemá na co
stěžovat. Je majitelem prosperující rybí
restaurace na pěkném, drahém pozemku,
jezdí bílým BMW pětkové řady s vlastní
poznávací značkou a je zasnouben s
pohlednou a inteligentní operní klavíristkou
Celií. Vztah s Celií však zřejmě nebyl tak
otevřený jak si myslel, protože Celie se
jednoho krásného dne na parkovišti u
hamburgrárny z čista jasna polije benzínem a
upálí. Následující události, kdy se mu někdo
vloupá do domu, kdy má dojem, že na ulici
několikrát zahlédl Celii živou a zjištění, že
nedaleko v poušti uhořelo několik lidí, včetně
Celiiny kolegyně z práce, v autobuse a
zřejmě záměrně, neboť nic neukazuje na to,
že by se hořící autobus pokoušeli opustit,
Lloyda přivedou na stopu tajemného starce
jménem Otto a jeho pomocnice Helmwigy,
jež vedou jakýsi okultní kroužek posedlý
nesmrtelností, jehož kořeny sahají až do
nacistického Německa. A čím více
Lloydových a Celiiných přátel následně umírá
bolestivou smrtí v plamenech, tím více Lloyd
odhaluje
strašlivé
tajemství,
jehož
uskutečnění může mít nedozírné následky.
Masterton nikdy nebyl nějak zvlášť originální
ani ekvilibristicky schopný spisovatel. Píše
jednoduše a prostě. Má však dobré nápady a
umí svými příběhy chytit a nepustit, strhnout,
donutit přijmout předložené status quo a
omezit se na jím vytyčené mantinely. To mu
jde poměrně dobře. A zdá se, že to je jeho
devizou.
Hymnus je strhujícím čtivem o tajemném
kultu posedlým nesmrtelností, o boji se zlem,
vlastním osudem a vlastními city. Postupně
nás provede vším možným, od počátečního
romantického dramatu, přes mysteriózní
thriller až ke klasicky horrorové atmosféře
plné bolestivých smrtí, spalujících plamenů,
kouzel, magie, démonů až k následnému
44

polohappyendovému boji dobra se zlem. Na
stránkách knihy se odvíjí pohodová horrorová
jízda bez jakýchkoliv odboček či prudkých
zpomalujících stoupání vedoucí přímým
směrem z bodu A do bodu B, během níž
narazíte na všechno, co rádi uvidíte. Kouzla,
tajemno, erotiku, mrtvoly, bolest, krev a k
tomu ještě pár bonusových atrakcí –
upalování, u Mastertona skoro až nezbytnou
indiánskou magii, okultismus nacistické třetí
říše a samozřejmě i humor. A možná přijde i
strýček Adolf.
Ve své prostotě a přímočarosti je příběh
dobře vymyšlený, jdoucí trochu do hloubky
jak historické, tak i etnografické (náckové,
amíci a indiáni v jednom), využívající
zajímavých komponent a zápletek. Román

plynule spojuje indiánskou mytologii a magii,
kulturní historii a nacistický kult čisté,
nadřazené rasy. Lloyd se totiž v boji se zlem
spojí s mladým indiánským chlapcem, který
starými indiánskými magickými praktikami
nejednou přispěje k záchraně a porážce
hrozícího nebezpečí. Nevidomý dvanáctiletý
indiánský chlapec Tony Rychlík je přesně ten
přemoudřelý,
intelektuálně
předčasně
vyspělý přidrzlý spratek, jemuž by jste v první
chvíli asi nejradši nafackovali, než zjistíte, že
je to vlastně fajn kluk, který navíc
neuvěřitelně hlásí. Společně s ním a vdovou
po jednom autobusovém sebevrahovi pak
odhalí pozadí všeho, spočívající v jedné
dosud neobjevené Vagnerově opeře,
respektive v její oživující síle a vedoucí k

budoucí nadvládě nové armády dokonalé
árijské armády nadlidí.
Zápletka je jasná, odhaluje se přesně tak jak
má, celý příběh odsýpá, sice s trochou
aureoly tuctovosti, ale snaha po originálnosti
ne vždy dopadá dobře a vhodně zvolené a
využité zažité postupy mohou kýžený
výsledek občas přinést mnohem jistěji a lépe.
Mastertonovi se to tentokrát povedlo.
Nechcete-li se úporně nimrat v obsahu,
negativa netřeba vyhledávat.
Honza Vojtíšek

šest prstů za sedm pětek...
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STŮL
Edward Lee

Jmenovala se Elaine. Jakási tajemná
síla, jako by ji zvedala prameny vlasů z
ramen a ty ve sklepním šeru zazářily jako
paprsky slunce. Graham nabýval dojmu, že
za to může její vzrušení.
To kvůli tomu stolu.
Dopil zbytek piva a prázdnou láhev
odložil na starodávný lodní kufr stojící naproti
takřka stejně starému gramofonu značky
Philco. Bylo to podivné místo; před několika
dny zemřelý majitel byl nepochybně
sběratelem starého haraburdí.
Ale Graham se vrátil k tématu, "Tvoje
fascinace tím stolem jeX..neobvyklá.”
“Jsem prostě tak trochu úchyl,”
zasmála se Elaine. Ten smyslný smích k ní
seděl přesně. “Co k tomu dodat. Právě kvůli
tomu mě odkopl můj bývalý přítel. Říkal, že
jsem na něj až moc perverzní. Dokážeš si to
představit? Chlapa, který říká něco
takového?”
Zrovna v jejím případě si to Graham
představit dokázal. Po jejich rozhovoru v
baru Crossroads – nudné vidlácké noře, plné
stejně nudných vidláků – Elaine, přes
veškerou svou zemitou mluvu a zbytek
osobnosti, překypovala emocemi.
“Kde je tedy ten pitevní stůl?” zeptal
se, ponechávaje její otázku bez odpovědi.
“To není obyčejný pitevní stůl, ale stůl
pro kopletní extrakci orgánů,” opravila ho a
její zduřelé bradavky prozrazovaly narůstající
vzrušení. “Za městem existuje takové místo,
Wroxeter. Kdysi tam bylo opatství, později
tam ale přesídlili univerzitní lékařskou
laboratoř. A před několika lety...”
Zbytek příběhu nechala viset ve
vzduchu nedokončený, její pozornost upoutal
zaprášený, kovový stůl v rohu místnosti.
Povrch stolu pokrývaly obrovské skvrny
podobné rzi. Zaschlá krev. Nikdo se
neobtěžoval ho ani vyčistit, což bylo podivné.
“Ten starý dědek Halm ho koupil na policejní
aukci a šoupl ho sem do sklepa k ostatním
krámům. Byl to místní podivín sbírající
jakékoli smetí, jež mohlo vyprávět nějaký
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příběh.”
Graham si prohlížel její záda. Měsíční
paprsky pronikající malým okýnkem ve výšce
očí při dopadu na její křivky vytvářely na
pohled lákavou siluetu. Ruku měla položenou
na stole, hladila jeho kovové tělo jako jakousi
svátost v níž je ukryta tajemná magická síla.
“Ten stařík to koupil na policejní
aukci?” zeptal se Graham zmateně.
“Přesně tak. Hned po... však víš,
policie stůl ze školy odvezla jako důkazní
materiál. Nebyly však na něm žádné otisky
prstů, tak ho pustili do aukce. Tu policie koná
každý rok, většinou se v ní zbavují aut
drogových dealerů a věcí pořízených za
špinavé peníze zabavených při raziích.
Myslím si, že počítali, že jej univerzita koupí
zpátky, ale Halm je předběhl. Řekl jim, že se
s čištěním stolu nemusí zdržovat. Blázen.”
Podle mě jsi pěkný blázen TY, Elaine,
pomyslel si Graham a pousmál se. “A dál?”
Neslyšela ho. Zírala na stůl, a prstem
objížděla kanálky pro odtok krve. Dlouze
vydechla. Graham si nebyl jistý, ale vypadalo
to, že si druhou rukou hladí poklopec
riflových kraťasů. Zezadu vypadala kůže na
jejích lýtkách a bocích napjatá.
Ano, je pěkně střelená, už to tak bude.
Ten stůl ji rajcoval stejně, jako normální ženu
rozhicuje dobře stavěný striptér.
Graham si odkašlal, opět poutaje její
pozornost. “Necháváš mě v nejistotě
záměrně? Jak to dopadlo s tím stolem,
Elaine?”
“Ach, hmm,” vydechla a setřásla ze
sebe zvrácenou zasněnost. “Odpusť, já...,”
ruce se opět vrátily podél její nádherné
siluety a nohy se uvolnily. “Někdo unesl jednu
ze studentek medicíny. Znásilnil ji, zavraždil a
pak rozčtvrtil.
“A...? Pak... co?”
“Rozpaluje mě to,” řekla tichým
rozklepaným hlasem se stopou silného
vzrušení. “Tohle mě fakt pěkně bere. Jsem
jedna z těch, o nichž si můžeš přečíst nebo je
vidět v Show Jerryho Springera. Píšu

sériovým vrahům odsouzeným k trestu smrti,
sbírám s nimi spojené suvenýry, byla jsem u
hrobu Eda Geina a u domu Jeffreyho
Dahmera. Na eBayi jsem vydražila obrázek
nakreslený Johnem Waynem Gacym.”
Nevinně pokrčila rameny. “Podobné věci jsou
mým fetišem. Je to vážné, dokonce jsem
kvůli tomu šla studovat psychologii a vím
přesně, jak se to nazývá.” Měsícem ozářená
temnota jakoby obživla každým jejím
nádechem.
“Erotopatologický
fetiš”,
vzpoměla si. “Fyzický objekt, který aktivuje
nezdravý sexuální pud.”
Graham neměl slov.
Ramena jí poklesla. “Ulehčím ti to.
Většina chlápků si s holkou, která je ulítlá na
takové věci, prostě neumí poradit. Pochopím
jestli odejdeš.”
“Vidíš snad, že bych odcházel?”
Graham stál nehybně proti ní a
sledoval její siluetu. Elainin rozpálený dech
se změnil v úlevné vydechnutí. Její následný
pohyb by v případě kohokoliv jiného mohl
vypadat křečovitě, ale ona – svlékaje si triko
a vystupujíc z riflových kraťasů – to udělala
plynule a dynamicky, jako by se zastavil čas
a všechno existovalo pouze pro tento
okamžik. Během svlékání dále tiše hovořila.

“A co řekneš o sobě ty, Grahame? Chtěl sis
zapíchat, zapadl jsi tedy do baru a vybral sis
mě?”
“Asi ne přesně v takovém pořadí,”
odpověděl. “Vlezl jsem do baru, uviděl tebe a
teď...”
Zasmála se v temnotě a posadila se
na stůl. Ještě jednou se zahihňala a
pronesla: “Moc dobře víš, jaká jsem a já ti nic
nemusela říkat. Ale řeknu to znovu, protože
mě to rozpaluje.”
“Řekni to,” pobídl ji Graham.
“Chci abys mě ošukal na tomhle stole.
Chci abys mě píchal na stejném stole, na
jakém byla znásilněna, zavražděna a
rozřezána ta holka –“
“Nebylo to přesně v tom pořadí, jak
říkáš,” odpověděl. Graham byl silný, ona ne.
Rychle ze své zadní kapsy vytáhl igelitový
pytlík, vytáhl z něj hadřík napuštěný éterem a
přiložil jí ho na obličej.
“Ne,” zašeptal znovu, jen chvilku před
tím, než ztratila vědomí. Chtěl, aby to slyšela.
“Nebylo to v tomhle pořadí”.
Pak sáhl do druhé kapsy, pro své malé
pouzdro na skalpely.

Americký specialista extrémního horroru Edward Lee se
narodil 25. května 1 957 ve Washingtonu, DC. Studoval
Marylandskou universitu, koncem sedmdesátých let sloužil v
armádě u obrněné divize ve východoněmeckém Erlangenu,
krátký čas pracoval jako obecní policista v Cottage, Maryland,
přes 1 5 let byl zaměstnán jako noční manažer v bezpečnostní
firmě. Spisovatelem na plný úvazek se stal až v roce 1 997. V
současnosti žije v Largo na Floridě. Napsal přes 40
horrorových románů a několik desítek povídek. Očekáváním
svých čtenářů a čtenářek, libujících si v literatuře překračující
veškerá tabu, rád a často vychází vstříc. Je znám svou
otevřeností v oblasti okultismu a vysokou akcelerací v
používání erotických či morbidně sexuálních metafor. Za
román Mr. Torso (2002) byl nominován na ocenění Brama
Stokera. Oceněna byla i jeho povídka 999. Jeho romány byly
přeloženy do němčiny, polštiny, řečtiny a rumunštiny. Lee rád
mnohé své knihy vydává ve speciálních sběratelských
limitovaných malonákladových edicích. Román Header (2005)
se dočkal filmové verze, která v květnu 2009 vyšla na DVD. S
největší pravděpodobností máte díky Howardu tu čest být
první, kdo se s jeho dílem seznamuje v češtině. Dle jeho
vlastních slov byl nadšen, že se tak stane. V srpnu Lee
navštíví Polcon ve Wrocłavi.

Přeložil Roman Kroufek
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Indiánská magie má v horrorovém žánru své místo jisté. Nepřeberná studnice různých
démonů a šamanů poskytuje mnoho námětů pro další a další příběhy. Ve filmové verzi
Mastertonovy stejnojmenné románové prvotiny zlo představuje 400 let starý indiánský
šaman Misquamacus, jež se chystá opět reinkarnovat a pomstít se bílým lidem.

Karen se na krku vytvoří nějaký nádor, který
rychle nabírá na objemu. V nemocnici jsou z
toho všichni překvapení, protože dr. Hughes
pojme podezření, že je nádor živým
organismem ne nepodobným plodu. Před
chystaným operativním zákrokem Karen
navštíví svého dobrého přítele, svérázného
věštce a vykladače budoucnosti Harryho
Erskina. Během společně strávené noci
Harry zaslechne, jak spící Karen pronáší
neznámá slova v cizím jazyce. K plánované
operaci nakonec nedojde, neboť cosi přinutí
dr. Hughese, aby se pořezal na ruce. Nádor
neustále narůstá a zdá se, že Karen začíná
něco ovládat a snaží se operaci zabránit stůj
co stůj. Harry požádá o pomoc své blízké
spiritualisty a zjistí, že Karen ovládl stovky let
starý indiánský šaman Misquamacus, který
se jejím prostřednictvím hodlá opět
reinkarnovat.
Harry
vyhledá
jiného
indiánského šamana Johna Singing Rocka a
požádá jej, aby se s Misquamacem utkal.
Mastertonovu literární předlohu jsem dosud
nečetl, ale řekl bych, že Girdlerovo
zpracování je docela výstižnou ukázkou, jak
úprava či změna filmové podoby, respektive
snaha vyrovnat se platnému filmovému
vkusu, dokáže daný příběh svým způsobem
docela i zabít.
Ano, proč nezačít závěrem. Na jiném místě
Howarda píšeme o tom, jak se jím Girdler
snažil přiblížit tehdejšímu Star Wars boomu a
i když už v dnešní době ten opulentní
galaktický závěr nezaujme (a kdo ví, činil-li
tak vůbec ve své době), pravděpodobně
alespoň pobaví a zcela jistě na čas utkví v
paměti. Na druhou stranu, srovnáme-li
letopočty vzniku, Girdler svými Manituovskojediovskými paprsky tryskajícími hrdinům z
rukou George Lucase o nějaký ten měsíc
předběhl.
The Manitou by se dal také označit za jeden
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z projevů doby, kdy se začala váha důrazu
na příběh převažovat ve prospěch vizuální
formy. V tomto je The Manitou někde přesně
uprostřed. Pozvolna začíná jako klasický
horrorový příběh se silným aroma konce
sedmdesátých let a stále silnější příchutí
nastupujících let osmdesátých, nijak
originální, leč stále pozoruhodný a tu a tam i
zajímavý či dobře působivý (indiánský totem
lezoucí ze stolu). Zpočátku možná až příliš
zvolna se z lehce mysteriózního dramatu
přesuneme k magií nasycenému krváku.
Obzvláště část, kdy se na scéně objeví oba
indiánští šamani, jak ten dobrý, ve velmi
přijatelném podání příjemného a přirozeného
Michaela Ansara, tak i ten zlý, démonický
Misquamacus, - čtyři sta let starý indiánský
šaman, největší šaman ze všech, jež dokázal
otočit proud řeky, vyvolat bouřku a donutit
hory, aby samy vyrostly. připravující svou
čtvrtou či pátou inkarnaci, silnější než kdy
předtím, se dvěma prostými a přímými cíli –
pomstít se bílému muži a postoupit o krok dál
v cestě k osmi reinkarnacím a následnému
spojení s největším indiánským duchem

Český název: - , Režie: William Girdler, Scénář: William Girdler, John Cedar, Thomas Pope, 1 04 min. Kanada, USA 1 978

Gitche Manitou - tato část má ty správné
grády.
Dočkáme se během ní trochy té krve,
indiánského vymítání nečistých duchů,
souboje vůle, podivných kouzel, záplavy triků
a nečekaných zvratů. V této části se také v
celé své herecké kráse projeví Susan
Strasberg v roli „posedlé“ Karen. Snad je
tomu proto, že svým způsobem mnoho

prostoru nedostala, ale ten, který jí je určen,
využila beze zbytku. Její ďábelský řev nebo
démonické Misquamacovo promlouvání
uspokojuje v nejvyšší míře. Do pouhého
pohybu očního víčka dokáže vtisknout vše,
co tento pohyb v dané situaci a scéně
potřebuje. Pravým opakem je pak v hlavní
roli Tony Curtis. Ten mi do role svérázného
věštitele skoro vůbec neseděl. Řekl bych, že
proto, že je to neuvěřitelné herecké poleno.
Jeho okatá snaha o nějaké citové mimické
projevy a nebo neuvěřitelně zmršený, o to
více komický, pokus o dramatický pád při
jednom Misquamacově útoku jsou toho
zářným příkladem.
Závěr se pak zvrhne v blýskavou opulentní
vesmírnou bitvu, již tak skvěle vystihl jistý
kritik, citovaný v profilu Grahama Mastertona
na jiném místě časopisu. Přehlídka všeho, co

Hrají: Tony Curtis, Susan Strasberg, Stella Stevens, Michael Ansar

triky tehdejší kinematografie dokázaly, sice
strhne celý film do ne moc příjemných
končin, ale opravdu to stojí za to vidět.
The Manitou má i díky době svého vzniku
zajímavé postavení. Asi možná nelze
nevypozorovat lehké ovlivnění o pět let
starším The Exorcist, leč který film, v němž
probíhá vymítání ďábla, se mu alespoň
trochu nepodobá. Zdejší vymítání je ovšem
tak prosté a jednoduché, že nejen pro
Asnarovo kouzelné rutinní vyvolávání až
prostě jednoduchých vymítacích formulí a
ťukání dřevěnými udělátky, je třeba uznat, že
je to z diváckého hlediska poměrně zajímavé
a působivé. Nejen svým závěrem se pak
mohl stát stejnou inspirací pro pozdější sérii
Poltergeist, jejíž druhá část mi na mysl
vytanula takřka okamžitě.
Ač jako celek přeci jenom drží souvisle
pohromadě, konečný dojem je trochu
nevyrovnaný. Film má slabší i hodně slabé
chvilky. Mnohé lze přičíst zubu času, kdy
některé věci ten časový pokrok jednoduše
neustojí. Má však i chvilky příjemné a
zajímavé.
Bezprostředně po projekci jsem z toho
dvakrát nadšený nebyl, ale časem se mi to
trochu rozleželo. Dá se to. Musíte tomu
trošku prominout, ale nakonec to svůj účel
přece jen i docela splní. Někde jsem četl, že
tohle je film, který by si zasloužil remake. S
tím bych se i ztotožnil, jen by se možná měl
použít úplně původní závěr příběhu.
Honza Vojtíšek
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Graham Masterton
„Slyšel jsem výtky, že některé z mých příběhů jsou příliš drastické, příliš extrémní, na to, aby se
v nich někteří lidé mohli při čtení nalézt. Skutečný svět je ale mnohem brutálnější a mnohem
tragičtější než cokoliv, co jsem kdy mohl eventuálně popsat.“
Hnědooký Graham Masterton se narodil 1 6.
ledna 1 946 v Edinburgu. Jeho dědečkem byl
Thomas Thorne Baker, znamenitý vědec, který
vynalezl DayGlo a jako první dokázal bezdrátově
přenést fotografický obraz. Po vystudování
Whitgiftské školy v Crovdonu nastoupil jako
novinář do Crawley Observer. Prošel
novinářským kursem a začal vydávat pánský
časopis Mayfair. Jakožto vystudovanému
sexuologovi mu bylo ve čtyřiadvaceti letech
nabídnuto místo šéfredaktora v
britských
mutacích pánských časopisů
Penthouse a Penthouse Forum.
Jistou
dobu
přebýval
ve
Stockholmu, kde pracoval pro
pornografický časopis Private.
„Bylo to jako práce u řezníka, “
ironicky popisuje toto své životní
období. V současnosti pracuje pro
časopisy Cosmopolitan, Men's
Health, Woman nebo Woman's
Own.
Po jistou dobu žil se svou ženou
polského původu Wiesckou a třemi
syny
v
goticko-viktoriánské
rezidenci u řeky Lee v irském
Corku. Poté se přestěhoval zpátky
do Anglie.
Jeho žena, životní družka a literární agentka
Wiescka zemřela 27. dubna 2011 ve věku 65 let.
Podle vlastních slov se mu v hlavě neustále rodí
nové a nové příběhy. Každý den vstává v šest
ráno a píše šest až sedm hodin, což mu
umožňuje vést celkem družný život a trávit hodně
času s rodinou. Na rozdíl od některých
tradicionalistů píše na počítači: „Je rychlý, můžeš
svou práci opravovat kolikrát je třeba a vždy máš
po ruce Google.“
Mnohé jeho nápady vycházejí z novinářských a
redaktorských zkušeností: „Dokážu vybrat nějaký
současný příběh, vyhrabat starou legendu a
vzájemně to promíchat.“ Nachází je však i v
běžném životě. Zápletka románu Walkers (1 989)
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jej napadla během návštěvy starého hotelu v
Milwaukee, kde zaslechl, že lidé věří, že mohou
zaslechnout hlasy předcházejících hotelových
hostů. Black Angel (1 991 ) pak vychází z jeho
výzkumu historických dokumentů, z nichž
vyplývalo, že embarcadero v San Franciscu bylo
vystavěno na ruinách starých doků a přístavů.
Když začal ještě na škole psát strašidelné
příběhy, nechával se inspirovat H. P. Lovecraftem
a E. A. Poem. Později však čítal horrory stále
méně a inspiraci hledal v realističtějších

amerických spisovatelích jako Nelson Algren
nebo Herman Wouk. Rád píše knihy s ženskými
hrdinkami, protože rád čelí výzvě, kterou před něj
pokládá snaha vnímat svět z ženské perspektivy.
Když už se v tomto čísle částečně tématicky
věnujeme krysám a potkanům v horrorech, sluší
se zmínit, že nejoblíbenějším hrdinou příběhů H.
P. Lovecrafta je pro Mastertona Hnědý Jenkin,
kterého si dokonce vypůjčil do svého příběhu
Prey (1 992).
Graham Masterton má velký smysl pro humor,
kterému často dává volný průchod. „Podíváte-li
se na všechny knihy, co jsem napsal, zjistíte, že
lidé často na krev a násilí reagují právě
humorem. Děláme to často. Jsme-li opravdu

zaskočeni, smějeme se. Je to přirozená reakce.“
Nemá moc v oblibě horrory typu Saw či Hostel :
„ (...) pro mě to jsou nesmyslné horrory bez
jakékoliv intelektuální hloubky. Každý může
někomu uřezat nohu nebo ho vykuchat.
Skutečným uměním naproti tomu je vyděsit lidi
bez použití příliš mnoho scén doslovného násilí.“
Naopak ho potěšil např. Ajův remake Mirrors
(2008). Knižní horrory nečte vůbec, „posledním
horrorem, který jsem četl, byl Dracula. Bylo mi
tehdy 11 let.“
Na dráhu spisovatele vstoupil pod mnoha
pseudonymy (např. Dr. Jan Berghoff, Edward
Thorne nebo Angel Smith) coby autor sexuálních
příruček. První z nich Acts of Love vyšla roku
1 971 . K nejznámějším patří How to Drive Your
Man Wild in Bed (1 976), která se po takřka
dvaceti letech dočkala pokračování How to Drive
Your Man Even Wilder in Bed (1 995). Do
humorného hávu erotiku zabalil v knihách
Confessions of a Wanton Waitress (1 975) a
Confessions of a Racy Receptionist (1 976).
Zatím poslední (jednatřicátou) takto laděnou
knihu Up All Night vydal v roce 2004.
Do horrorového žánru se nesmazatelně zapsal
roku 1 975 románem, jehož první verzi napsal za
pouhých pět dní, nazvaným prostě Manitou .
Román o boji se starým indiánským šamanem
Misquamacusem, který se rozhodne pomstít
bílému muži, se stal okamžitým bestsellerem.
Mimo to jasně naznačil a vytyčil základní směr
Mastertonovy horrorové tvorby. Masterton si
dodnes libuje ve starověkém zlu, jež ovládá a
terorizuje moderní svět, převážně ve starých
(nejen) indiánských démonech s krkolomnými a
takřka nevyslovitelnými jmény, jež staví buď proti
lidem, nebo navzájem proti sobě (jako např. v
jednom z pokračování svého prvního bestselleru
Manitou Blood (2005)). „Indiánští šamani jsou
vždy po ruce, hledáš-li dobrého zločince,“ vyjádřil
se v jednom rozhovoru. Svou prvotinu Masterton
dodnes považuje a navrhuje za skvělý výchozí
bod, jak se seznámit s jeho tvorbou. Neboť jak
sám tvrdí, není to sice jeho nejlepší nebo
nejdokonaleji vystavěný román, „ale jeho
fantastický příběh se stále dobře brání, je
vyprávěn hodně jednoduchým způsobem a
obsahuje spoustu věcí, jež jsou charakteristické
pro mé pozdější psaní – je tam humor, výrazně
vykreslené postavy, boj obyčejného člověka s
nadpřirozeným zlem.“ Pro americké vydání musel

Masterton změnit původní závěr anglického
vydání románu, které odkazovalo na Wellsovu
Válku světů - Misquamacus byl zneškodněn
pohlavní chorobou, kterou přivlekli američtí vojáci
ze Saigonu. Což bylo v roce 1 975 pro Američany
stále palčivé téma, které navíc ještě zavánělo
starým způsobem, jak se někteří bílí osadníci po
příchodu na americký kontinent vypořádávali s
původními obyvateli, jímž při vědomí, že se jejich
organismus nedokáže vyrovnat s chorobou
přivlečenou z Evropy, rozdávali přikrývky
infikované neštovicemi. Masterton se však k
tomuto tématu vrátil v jiném pokračování série.
Kromě filmové verze z roku 1 978 se Manitou a
jeho hlavní hrdina Harry Erskine dočkali dalších
šesti pokračování: spin-off série The Djinn
(1 977), Revenge of the Manitou (1 979), Burial
(1 991 ), povídky Spirit Jump (1 996) , Manitou
Blood (2005) a Blind Panic (2009).
Od dob prvního vydání románu Manitou do
dnešní doby Graham Masterton napsal a vydal
přes padesát horrorových románů, včetně dalších
čtyř románových sérií: Night Warriors - Night
Warriors (1 986), Death Dream (1 988), Night
Plague (1 991 ), Night Wars (2006) a The Ninth
Nightmare (2011 ); Rook - Rook (1 997), Tooth
and Claw (1 997), The Terror (1 998), Snowman
(1 999), Swimmer (2001 ), Darkroom (2004) a
Demon's Door (201 0); Sissy Sawyer – Touchy
and Feely (2005), The Painted Man (2007), třetí
část The Red Hotel by měla vyjít letos a Nathan
Underhill – Basilisk (2009), Petrified (2011 ).
Z jeho rozsáhlé románové tvorby tak obsahově
zmiňme jen strohý výběr. The Djinn (1 977) je
horrorovou verzí tradičního arabského příběhu o
Alibabovi a čtyřiceti loupežnících, starodávných
kletbách, strašidelných arabských duších a o
tom, že není radno otevírat něco, čemu již dávno
prošla trvanlivost. The Devils of D-Day (1 978)
vypráví o porážce nacistů starými démony ze
třináctého století a nedostatkem vlastního smyslu
pro humor. V Revenge of Manitou (1 979)
zaútočí mstiví indiánští duchové na jedenáctileté
školáky a promění je v odpudivá monstra. „Ale
všimne si vůbec někdo nějaké změny?“
komentuje ironicky svůj příběh Masterton. V
Tengu (1 983) využijí Japonci zombie, aby se
pomstili za Hiroshimu. Stejně jako v případě
filmové verze Manitou i s románem Night
Warriors (1 986) měl Masterton trochu smůlu,
protože tento příběh o skupince obyčejných lidí,
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kteří se ve snech stávají nebezpečnými a
drsnými bojovníky bojujícími se zlem v nočních
můrách sněnými jinými lidmi, psal takřka
souběžně s natáčením Cravenovy A Nightmare
on Elm Street (1 984) a vydán byl až dva roky
poté. Není se tedy co divit, že Wesův trhák knihu
trochu zastínil. I přesto se však z příběhu nočních
bojovníků stala třetí nejrozsáhlejší autorova série.
V Mirror (1 988) se prostřednictvím zrcadla mezi
živé vrací někdejší dětská filmová hvězda,
zavražděná vlastní matkou. Ritual (1 988) vypráví
příběh otce, který se snaží zachránit své dítě
unesené sektou kanibalů a určené k hlavnímu
chodu. Prohnilý a zlem skrz na skrz prolezlý
démon začne šířit násilí a jinak sužovat ulice San
Francisca v Black Angel aka Master of Lies
(1 991 ). Dle vlastních slov se zde Masterton
pokusil o jakousi ironickou parafrázi politiků, i
hlavní záporná postava příběhu totiž nikdy
nedokáže hovořit pravdu. Románem The
Chosen Child (1 996) se Masterton vydal na
trochu tenčí led poukázáním na temné stránky
minulosti. Vypráví totiž příběh o přeživším
Varšavského povstání, který sám v oživující se a
z válečných hrůz se vzpamatovávající Varšavě
začne rozsévat hrůzu. Sám k tomu podotýká, že
když se na napsání románu připravoval, mnoho
obyvatel Varšavy zarputile odmítalo, že se
některé dobře zdokumentované zločiny někdy
vůbec staly.
Mastertonovi je občas vytýkáno, že se jeho
příběhy pořád točí v začarovaném kruhu starých
indiánských démonů. O opaku by mohl svědčit
román Bonnie Winter (2001 ), jehož hlavní
hrdinka pracuje jako uklízečka na místech, na
nichž došlo ke zločinům nebo sebevraždám. Tato
žena sice začíná věřit tomu, že k těmto jevům
dochází díky působení jakéhosi zlého božstva,
vše se však děje jen a pouze v její mysli. O ženě
vypráví i Unspeakable (2002), v němž neslyšící
ženu pracující pro policii unese psychopatický
detektiv. V thrilleru Holly Terror (2003)
náboženský maniak hrozí rozšířením španělské
chřipky. Zápletkou jiného thrilleru Innocent
Blood (2004) je mediální magnát využívající
teroristickou organizaci jakožto nástroj pomsty
svým rivalům. Horror Touchy and Feely aka Ill
Fortune (2005) pak vypráví o dvou
ostřelovačích, kteří v zimě cestují po
Connecticutu a jen tak pro srandu střílejí do lidí.
Ghost Music (2008) vypráví o muzikantovi
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Gideonovi, který se seznámí s krásnou dívkou,
jež ho uvede do světa duchů. Někteří duchové se
totiž chtějí pomstít svým vrahům. Sami toho však,
díky své nehmotnosti, nejsou schopni, a tak
hledají někoho živého, kdo by to udělal za ně.
Los padne právě na Gideona.
Kromě románů Masterton vydal také šest sbírek
horrorových povídek: Fortnight of Fear (1 994),
Flights of Fear (1 995), Faces of Fear (1 996),

Manitou Man: The Worlds of Graham

Masterton (1 998), Feelings of Fear (2000) a
Festival of Fear (2005), povídkovou sbírku

určenou speciálně pro polský trh. V roce 2011
pak speciálně pro vydavatelství MHB Press
připravil k vydání limitovanou edici sbírky eroticky
laděných horrorových povídek Grease Monkey
and Other Tales of Erotic Horror. Jeho povídky
se objevily ve více než třiceti různých antologiích
a samozřejmě v mnoha časopisech a na různých
internetových stránkách. V roce 1 989 Masterton
dokonce sám jednu antologii horrorových
povídek, nazvanou Scare Care, editoval.
Budete-li se zabývat celou jeho horrorovou
tvorbou, asi se nevyhnete zjištění, že se
Mastertonův styl postupem času trochu mění.
Zpočátku brutální a krvavé horrory postupně
trochu ustoupili méně agresivním, „slušnějším“,
klidnějším. Sám to vysvětluje slovy: „Teď se
snažím mnohem více prohloubit psychologii
svých postav, učinit je důvěryhodnějšími a

realističtějšími. Pracuji na tom již roky, mění se
tím můj styl, ale díky tomu jste schopni si
představit, že to vy jste hrdiny mých příběhů,
nebo alespoň že mé hrdiny docela dobře znáte.
Veškerou svou snahu vkládám do toho, aby se
čtenář v každém okamžiku cítil, že se nachází
uvnitř příběhu a ne jen, že čte knihu.“
Nevěnuje se však jen horroru a sexuálním
příručkám. Vydal přes jedenáct historických
románů (první, pod pseudonymem Katherine
Winstone, 1 978, zatím poslední 1 990) a na
patnáct thrillerů.
Napsal i několik novel o
živelných pohromách a několik novel pro děti.
Jako Anton Rimart napsal v roce 1 976 knižní
verzi filmu Inserts a o čtyři roky později přepsal
jako Thomas Luke do knižní podoby film Phobia.
Kromě toho jej tu a tam nakazí virus poesie.
Nejvíce jeho básní napsal v sedmnácti, ale píše
je za různých okolností neustále. Jeho básně se
objevily v antologiích poesie Sprouts on

Helicon: Sixth Form Poetry, The Devil's Wine

nebo v pátém čísle magazínu The Horror
Express. Tu a tam jimi oblaží své fanoušky a
fanynky na svém facebook
profilu a hojně je zveřejňují
mnohé jeho fanouškovské
stránky a blogy.
Masterton se nevyhýbá ani
profesní spolupráci. Se svou
ženou napsali v roce 1 988
společně knihu A Taste of
Heaven a v roce 201 0 s
Williamem S. Burroughsem
knihu Rules of Duel .
Knihy Grahama Mastertona byly
přeloženy do 1 8 různých jazyků.
Děje svých příběhů umísťuje do
různých koutů světa, román
Ghost Music se odehrává
dokonce ve třech různých
státech – Švédsku, Anglii a Itálii.
Za své romány a knihy sesbíral
Masterton nemálo ocenění.
Mystery Writers of America mu
udělila cenu Special Edgar za knihu Charnel
House. West Cost Review of Book ocenila
Stříbrnou Medailí jeho román Mirror. Za Family
Portrait získal jako jediný nefrancouzský autor
cenu Prix Julia Verlanger. Povídku Underbed o
chlapci, nacházejícím tajemný svět pod peřinou,
vyhlásila Horror Critics Guild za nejlepší povídku.

Science Fiction Chronicle pak román The
Chosen Child vyhlásilo za nejlepší horrorový
román roku a Publisher's Weekly ho velmi vysoce
ocenilo.
Mastertonovu románovou horrorovou prvotinu
Manitou zfilmoval již dva roky po jejím vydání
William Girdler s Tony Curtisem v hlavní roli
sympatického, leč trochu excentrického
jasnovidce Harryho Erskina a Susan Strasberg v
roli Karen Tandy. Film zpočátku nesbíral nadšené
recenze, snad možná i proto, že byly v kurzu Star
Wars a režisér se rozhodl oproti knižní předloze
pozměnit závěr a část děje, včetně souboje s
démonem, přenesl do kosmu. Ovšem jak
prohlásil jeden kritik: „Kdo neviděl nahou ženu
bojující pomocí světelných paprsků s bublajícím
netvorem – ten nemůže z tohoto světa odejít
opravdu šťastný.“
V roce 1 997 byly tři Mastertonovy povídky
zfilmovány
v
americko-kanadsko-britském
televizním seriálu The Hunger, v němž v
jednotlivých dílech byly natočeny povídky
různých horrorových autorů, namátkou např.
Théophile Gautiera nebo Briana
Lumleyho. Mastertonovu povídku
The Secret Shih Tan (čtvrtý díl)
zrežíroval Russell Mulcahy,
povídku Bridal Suite (pátý díl)
Erik Canuel a povídku Anais
(sedmý díl) Darrell Wasyk.
S dalšími převody Mastertonova
díla na filmová plátna/televizní
obrazovky se to má trochu
podivně a občas až tajemně.
Práva na zfilmování Bonnie
Winter kdysi zakoupil Jonathan
Mostow (Terminator 3), nechal je
však propadnout a již je
neobnovil. O zakoupení práv na
Family Portrait studiem Gold
Circle informovaly internetové
Variety již v roce 2004. V
rozhovoru pro polský horrorový
portál Horror Online Masterton o
rok později uvedl, že je proces již ve stadiu
produkce. Práva na román Ritual získalo italské
studio NoShame Films. Natáčení mělo začít v
roce 2006 v Makedonii a o režii se měl postarat
velký milovník Mastertonových románů Mariano
Baino (Dark Waters, 1 993). Byly vybrány lokace,
herci a „najednou ticho. Mariano Baino se již
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nikdy neozval. Volal jsem, psal. Zmizel z povrchu
zemského. Myslím, že na něj dopadla kletba
Manitou.“ Zajímavé to je i s povídkou Anti-Claus ,
která byla koupena do druhé série seriálu
Masters of Horror. Podle všeho se zdá, že díky
nedostatku peněz nebyla nikdy natočena..
A tak poslední jistou věcí ohledně filmových verzí

Mastertonova díla je fakt, že v roce 2004 natočila
podle jeho povídky Making Belinda
krátkometrážní film Stworzenie polská režisérka
a samozřejmě obrovská fanynka Mastertonovy
tvorby Magdalena Gendera. Film byl naneštěstí
promítnut jen na několika festivalech a studijních
projekcích v roce 2004.
Podle jeho vlastních slov, pro filmové verze bylo
různými studii celkově vybráno deset jeho
románů, ale vždycky se něco pokazilo: „finance,
režisér, talent, distributor (obvykle finance)“.
Velmi pozoruhodný vztah má Graham Masterton
k našim severním sousedům. Důvodů pro to
může být mnoho, většinou však působí jako
navzájem se ovlivňující a podmiňující spojité
nádoby. Nejjednodušší vysvětlení by se
samozřejmě dalo najít v jeho již zesnulé ženě. Ta
se narodila polským rodičům v německém
Kolíně, kam je za války odsunuli nacisté a jejíž
původní jméno je Wiesława. Později se
přestěhovala do Walesu v Anglii. Wiescka se
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polsky nikdy nenaučila, přesto ke své rodné zemi
cítila obrovský sentiment. A snad jím nakazila i
svého muže. Masterton vtělil něco polského
takřka do každého svého románu. Ať již šlo o
něco hodně malicherného jako např. polskou
klobásu, polského emigranta, polské kořeny
hlavního hrdiny anebo velmi podstatného, jako v
případě románu The Chosen Child (1 995), který
se celý odehrává ve Varšavě nebo románu
Basilisk (2009) ze série Nathan Underhill, jehož
část se odehrává v Krakově. Mimoto byl
Masterton prvním západním horrorovým autorem,
jehož kniha byla přeložena do polštiny. Stalo se
tak ještě za socialistické PLR. Masterton za to
nikdy nedostal zaplaceno.
A Polsko mu to vrací měrou nadmíru vrchovatou.
Masterton celosvětově prodal přes 20 miliónů
knih, z toho jen 2 miliony se jich prodalo v Polsku
(jen na portálu Horror Online naleznete recenze
na 43 jeho v Polsku vydaných knih a to tam ještě
nejsou všechny). Polští čtenáři a čtenářky
Mastertona milují, jen jemu samotnému věnují
několik internetových stránek a blogů, rozhovor s
ním najdete nejen na každých horrorových
stránkách a v horrorových časopisech. Do
polštiny byla přeložena takřka každá jeho (nejen,
ale hlavně) horrorová kniha a pokud se tak ještě
nestalo, stane se tak jistě v budoucnu. Z jednoho
prostého důvodu. Jestliže se ve Spojených
státech nebo v Německu (o Česku nemluvě)
nestal moc uznávaným a prodávaným autorem, v
Polsku prodejem svých knih překonal i zdánlivě
nepřekonatelného Stephena Kinga.
Zvlášť pro Polský trh Masterton vydal jednu
povídkovou knihu. V roce 2003 vyšla antologie
komixů polských autorů na základě jeho povídek
nazvaná Piekelne wizje (Visions of Hell). V
loňském roce vydali polští autoři Robert
Cichowlas a Piotr Pocztarek, dle vlastních slov
ani ne tak biografii v klasickém významu slova,
jako spíše jistý druh „průvodce Mastertonem“:

Masterton. Opowiadania. Twarzą w twarz z
pisarzem , jež obsahuje sedm Mastertonových

povídek, pět básní, původní originální zakončení
románu Manitou , Mastertonův fejeton o psaní,
fragmenty jeho nedokončeného humoristického
románu a rozsáhlý rozhovor s autorem. „Je to
velmi příjemné, “ vyjádřil se o knize, ještě než byla
dokončena. „Zdá se, že čtenáři mohou číst
mnoho knížek, ale nikdy vůbec nic vědět o
autorovi, i když by o něm chtěli vědět něco více.

Taková kniha jim může přijít velmi vhod a
poskytnou jakousi představu o tom, jaký autor
opravdu je.“
Masterton Polsko mnohokrát navštívil, hlavně při
příležitosti vydání některé jeho knihy. Společně s
manželkou tak na několik dní zavítal do různých
polských měst v květnu 2009 při příležitosti
polského vydání románu Ghost Music (Muzyka z
zaświatów). Již sám podobnou cestu absolvoval
v listopadu 2011 u příležitosti vydání knihy R.
Cichowlasa a P. Pocztarka.
Z jeho pracovně-soukromého vztahu k Polsku
vyplývá i nejedna humorná situace. Když měl
Masterton poprvé uskutečnit rozhovor pro
polskou televizi, chtěl trochu zafrajeřit a naučil se
pár slov polsky. Když se ho redaktor zeptal, jestli
zná nějaké polské přísloví, Masterton ze sebe
vyhrkl jedno jediné slovo: „kapusta“ (česky zelí).
A novinář čekal a čekal, že z něj vypadne ještě
něco, načež se po notné chvíli ticha zeptal, jestli
to je tedy všechno. Když se v jiném rozhovoru po
letech Mastertona jiný polský novinář zeptal, proč
tehdy řekl zrovna slovo zelí, Masterton
odpověděl: „Protože miluji polský bigos. A on je
přece na bázi zelí.“ Což je pravda, jde o tradiční
polské a litevské jídlo ze zelí a masa. V Anglii si
jednou šel něco vyměnit do obchodu, prodavač
dělal problémy a tak si Masterton nechal zavolat
vedoucího. Tím byl Polák, který se podíval na
jeho kreditku a zeptal se: „Ten Graham
Masterton?“ Masterton přitakal. „Pro Vás
všechno!“ prohlásil vedoucí a dál už šlo vše bez
problémů.
Masterton rovněž pravidelně přispívá svými

fejetony do polského časopisu Nowa Fantastyka.
Po tomhle všem je až smutné konstatovat, že v
českém jazyce si od tohoto autora můžete přečíst
jen dva romány a tři povídky. Román Sběratel
srdcí (The Pariah, 1 983) o salemskému vdovci,
jemuž se začne zjevovat jeho mrtvá manželka,
která, jak se ukáže, je pod vlivem děsivého
indiánského démona Mictantecutliho, „jehož
jméno nikdy vysloviti se nesmí, anžto jestiť
vyhnanec jakž z nebes, tak i z pekla, bytost
stranící se sfér duchovních i časových. Jméno
jeho odstraněno bylo jest ze všech kněh i lejster,
jakož i podoba zakázána všude, kde byl uctíván.
Jest on vyděděnec a jest třeba báti se ho
převelice, anžto umrlcové na pokyn jeho z hrobův
vstanou, i slunce zhasne na nebesích,“ vydalo v
roce 1 997 vydavatelství Odeon. Recenzi na o rok
později u nás vydaný román Hymnus (The
Hymn) si přečtete na jiném místě časopisu.
Povídku Podvržené dítě (Changeling) o
překvapivé proměně muže v ženu naleznete v
antologii erotických horrorových povídek Žhavá
krev (česky TALPRESS, 1 996). V antologii 1 3
hororových povídek (česky TALPRESS, 1 996)
Mastertonovi vyšla povídka J. R. E. Ponsford a v
pokračování 1 3 hororových povídek znovu
(česky TALPRESS, 1 997) povídka Důkaz
existence andělů (Evidence of Angels). Což je
na autora jeho formátu žalostně málo. I pokud k
tomu přidáme česká vydání jeho dvou erotických
příruček Erotické sny (česky 1 996) a Jak se

milovat šestkrát v týdnu.

Graham & Wiescka Masterton a jejich zánovní Mustang v roce 1980

Honza Vojtíšek
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V roce 1 904 napsal slavný H. G. Wells vědeckofantastický román Food of the Gods and
Foodtohoto
How it Came to Earth. Mimo jiné se v něm vyskytovaly obří lidožravé krysy. Na motivy
románu natočil Bert I. Gordon (skoro) stejnojmenný film, ve kterém se mimo jiné

vyskytovaly obří lidožravé krysy. Film, který vám v následujícím textu představím, se
odvolává na oba zmíněné zdroje, ale nemá s nimi vůbec nic společného. Tedy až na obří
lidožravé krysy.

Nacházíme se ve žhavé současnosti konce
osmdesátých let dvacátého století, ve které
se ambiciózní vědec Neil Hamilton vydává
pomoci své kolegyni Travisové s jejím
„malým“ problémem. Tím je asi třímetrové
děcko jménem Bobby. Travisová na něm
testovala své nové růstové sérum, ale při
míchání jí trochu ujela ruka. Sérum má navíc
ne zrovna žádoucí vedlejší účinky, kdy se
jeho příjemce stává více agresivním a
nepřátelským. A nasrané třímetrové děcko, to
je určitě dobrý námět pro dostatečně
zábavný béčkový horror.
Bohužel, realita nás od Bobbyho rychle
odvádí a Neil si vzorek růstového séra
odváží do své laboratoře, aby zjistil, kde
přesně udělala nešikovná kolegyně chybu.
Před tou samou laboratoří tou dobou bivakují
aktivisté, kterým se nelíbí, že se zde provádí
pokusy na zvířatech. A jak už to tak u
šílených hipíků bývá, od zmatených slov
nemají daleko ke zmateným činům a tak děti

hlíny v noci vniknou do laboratoře a
nedopatřením vypustí na svobodu zde
držená zvířata, která tak poprvé ochutnají
lidskou krev.
Krysy, které z laborky utekly, si jen chvíli
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předtím pochutnaly na zelenině uměle
upravené zvětšujícím sérem a rozhodně se
po ní nezačaly zmenšovat. No a v tomto
momentu začíná ta pravá zábava. Od této
chvíle je film sledem scén, ve kterých lépe či
hůře zpracované obří krysy likvidují studenty,
učitele i náhodné kolemjdoucí. Vše je
samozřejmě tak trochu zarámováno
milostným příběhem hlavního hrdiny Neila a
jeho milé, která má nějaké ty techtle s
ochránci zvířat, ale tahle část příběhu asi
nikoho nezajímá. Protože tady jde hlavně o
krysy.
A tvůrci si toho jsou vědomi a tak nám
servírují jednu lahodně mlaskavou scénu za
druhou. Přitom má to všechno takový ten
příjemný nádech béčkovosti, která se nebojí
bizarnějších scén. Mezi nimi jasně vévodí

Český název: Chramst! , Režie: Damian Lee, Scénář: Richard Bennett, E. Kim Brewster, 91 min. Kanada 1 989

sen hlavního hrdiny, který se začne celý
zvětšovat právě, když je v nejlepším se svou
mladou nabíječkou. Té se z počátku nárůst
svého milence líbí, ale po několika

sekundách je vidět, že méně je někdy více.
Bohužel, hrdina se probudí dříve, než by
obrazovku zalily vnitřnosti rozpárané
přítelkyně. Ale nemůžeme zase chtít
všechno. Navíc podobných momentů je zde
více a celé to končí (nebojte, to není spoiler)
velkou krysí akcí v bazénu.
Za poměrně výrazný problém druhého
Pokrmu bohů pokládám herecké obsazení.
Býváme zvyklí, že v krvavých béčkových
filmech se prohánějí polonahé krasavice a
nabušení svalovci, případně alespoň nějaké
hodně bizarní typy. Bohužel, postavy v
tomhle kusu se vám z hlavy vykouří rychleji
než tahle recenze. Přitom Lisa Schrage má

celkem potenciál, jen ho nedokáže plně
(půlminutový full frontal) rozvinout. A to je
sakra škoda.
Režisér Damian Lee má za sebou celkem
hezkou béčkovou kariéru, i když nejlepších
zářezů dosáhl spíše coby producent, kdy je
odpovědný třeba za skvělé Watchers (1 988)
s Corey Haimem a Michaelem Ironsidem. V
druhém Pokrmu bohů mu bohužel, jak už
jsem psal, ansábl tvořili méně zajímavější
typy než Ironside, což na druhou stranu
nestrhávalo pozornost od myšek. Protože ty
si vaši pozornost rozhodně zaslouží. Triky
jsou na velmi dobré úrovni, kombinace živých
„zvětšených“ krys a modelů většinou funguje,
některé momenty, jako například závěrečný
masakr jsou vyloženě skvělé. Chápu, že
dnes, více než dvacet let po natočení
snímku, to na leckoho musí působit směšně,
ostatně ani v roce 1 989 nešlo o vrchol
trikařského umu, ale k podobným filmům
takové pojetí prostě patří.
Kdo se neumí naladit na vlny, které na nás
béčka zhusta vysílají, neměl by na ně koukat.
Čtenáři Howarda (oba dva) jsou naštěstí
béčkově silně pozitivní. A tak si Chramst jistě
užijí!

Hrají: Jackie Burroughs, Colin Fox, Paul Coufos, Lisa Schrage, Réal Andrews, Stuart Hughes78

Roman Kroufek
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Logo: Andrea Němcová

Pondělí
I.
Devadesátá léta jsou vrcholem a
zároveň pádem metalu, řekl by velký rocker a
ještě větší ožrala Harry Jefferson – Jackův
bratr, který se z každého zatraceného
koncertu Carcass nebo In Flames vracel tak
potlučený, že by jej ani vlastní matka
nepoznala, kdyby se dožila. Jack si pomyslel,
že pokud na světě existovala nějaká
spravedlnost, byla to smrt jejich matky.
Zemřela v klidu a míru – ještě předtím, než
Harry započal svou slavnou kariéru téměř
profesionálního feťáka, než složil na
hromádku všechny její krucifixy a pochcal je,
než začal Bohu říkat Sráč pro chudý a než
chytil HIV od holky, která smrděla toluenem,
ale roztáhla nohy za pět babek (a to se přece
neodmítá). Děkoval by všem těm matčiným
svatým, kdyby je znal, za to, že na světě
ještě existuje nějaká spravedlnost, naivita a
rodičovská iluze, která říká, že všechny děti
vyrostou v rozumné dospělé. Jenže, ksakru,
Harry nebyl dospělý, když matka zemřela,
kdo jej měl tedy vychovat? Jack byl ještě
mladší než on, a přesto byl jiný (musel být
jiný!), když si připadal rozumnější. Byl natolik
rozumný, že s Harrym nenasedl na tu blbou
kradenou motorku, která jeho bratra o dvě
míle dál přimáčkla ke stromu a poslala ho do
pekel ve dvaadvaceti letech. Tak skončil
krátký, divoký, a bezpochyby pěkně feťácký
život velkého rockera a ještě většího ožraly,
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Harryho Jeffersona. Možná by byl Harry rád,
že konec přišel takhle; možná bylo dobře, že
nemusel sledovat, jak mu nevyléčitelná
nemoc pomalu, ale jistě mění tělo ve slupku
od banánu. Kdoví. Jacka by jen zajímalo,
kolik Harryho kamarádů mělo tu smůlu, že s
ním sdíleli jehlu. A kolik holek mělo tu smůlu,
že se s nimi vyspaloX
Jack byl jiný. Tedy: byl si tím jistý po
celé ty roky. Teď ale zapochyboval. Zrovna si
vpustil do žíly svou dávku jako milionkrát
předtím, Bůh i Ďábel byli svědky, to tedy ano,
ale nikdy si přitom nevzpomněl na Harryho.
Jasně, Harry ho naučil hrát na kytaru, naučil
ho dělit hudební skupiny na vykosťováky a
na sračky; naučil ho, že Anathema nestojí za
nic, protože je měkká, že Iron Maiden jsou
největší omyl dvacátýho století a že Elvis byl
zasranej buzík. Toho si Jack samozřejmě
cenil – nikdy není dost takových vědomostí;
starší bráchové jsou přece mudrců králové.
Ale to bylo všechno. Tedy alespoň to,
o čem Jack až do té doby věděl. Teď vztekle
udeřil pěstí těsně vedle zrcadla, až cítil, jak
jeho klouby zabolely, když prohrály bitvu s
tvrdým kachlíkem. Byl to Harry, zatraceně,
musel to být Harry, kdo ho přivedl až k téhle
hnusné závislosti na kvalitním čínským, jak
tomu říkal. I když mezi takovým a makovým
heráčem podle Jacka stejně nebyl žádný
rozdíl. Jednou jste v Rajské zahradě a po
jindy se ocitnete v nejlepším bordelu na
světě. Co na tom? Absťáku se bál v každém
případě. A kdo za to všechno mohl?
Samozřejmě že Harry. Jeho smrt znamenala

jedno – Jack zapomněl na matčiny ideje a
naplnil se až po okraj nenávistí ke světu. Měl
matku rád, měl rád také Harryho. Ale bez
ohledu na to, jaké mezi nimi byly rozdíly,
čemu věřili a co zatracovali, Bůh jako takový
je poslal do pekla oba dva bez rozdílu. Matku
na nemoc, Harryho na zrcátko zaražené v
hlavě. Bůh byl pěknej hajzl a Jack se rozhodl
přesvědčit o tom celé své okolí, přestože v
něj nevěřil. A jak se lépe vysmívat všem
hloupým vznešenostem, než jít v bratrových
stopách? Ve stopách velkého rockera a ještě
většího ožraly? Přesně to udělal. A ještě
něco navíc, pomyslel si, když pohlédl na
svou levou ruku, kde svítila červená tečka.
Jack se zeširoka usmál. Teď je v
rajské zahradě. Přemýšlení se odkládá na
neurčito.
Vypotácel se z koupelny a zamířil po
schodech do sklepa. Tohle byl dům Freda
Marvina – jediného člena kapely, jehož osud
se ještě nezpečetil. Mluvě o takovém osudu
jako chcípnout v pajzlu na záchodě nebo v
posteli
se
svým
dvousetkilovým
spoluvězněm. Fred Marvin měl rodiče, kteří
byli dobří ve své práci. Dalo se to poznat
podle ucházejícího domu a také podle toho,
že je Fred vídal jednou týdně. Jeho dům byl
tedy ideálním místem pro zkoušky – tak tomu
říkali, když si šli zahrát, ale nikdo z nich
vlastně nevěděl, proč tomu říkají zkouška.
Sklep byla solidně velká cimra,
protože se v šířce táhl pod celým přízemím.
Bylo tam teplo, spousta místa a také spousta
talismanů, které sem za ty roky kluci nanosili.
Vlastně zde měli všechno, co milovali. Stěny
byly oblepeny plakáty, ze stropu visely
cinkající medailony za dolar a na zemi se
válely dva spacáky se zubatými podpisy
všech členů Gorgoroth. A také zde měli to
hlavní – nástroje: dvě kytary (jedna
Stevenova – sólová, druhá Jackova –
basová), bicí mazlíčky Thomase Ipsona a
klávesy Freda Marvina. A ty nádherný
repráky a zesilovač, na kterej padla většina
jejich společného fondu, což bylo pár škvarků
od každého z nich a spousta škvarků od
pana a paní Marvinových, děkujeme pěkně.
Dole bylo zakouřeno, jak jinak.
Kytarový král Steve ležel na starém kanapi

prožraném od myší a pokuřoval trávu. Fred –
nebo android Marvin, jak mu díky častým
melancholickým stavům říkali – seděl tiše za
klávesami a probíral se textem, který Jack
napsal odpoledne, když ještě nebyl sjetý.
Bubeník Thomas Ipson, nejstarší z nich,
právě dorážel osmé pivo. A v rohu na černé
dece s velkým ohnivým nápisem Chimaira
seděla Judy, šestnáctiletá bruneta, čekající
na Jacka.
„Je to dynamit!“ zavýskl a šel se k ní
posadit. Před očima mu nabíhaly mraky
nesmyslných obrazců, které mu přišly
neuvěřitelně vtipné. Vzpomněl si, že takovou
nádheru neviděl od té chvíle, kdy si poprvé
šňupl.
Judy ho políbila, jak to uměla jenom
ona. Jsou věci, ve kterých měla obrovskou
praxi, a líbání bylo jednou z nich, přestože jí
bylo teprve šestnáct. Plus mínus pár týdnů a
pár stovek jehel byl Jack starší o tři roky.
Fred s očima upřenýma na blok s
textem hvízdl a otočil se k Jackovi. „Ty bláho,
pěkně jsi jim to nandal. Už byl čas těm
náboženskejm cvokům pěkně natrhnout
prdele. Tohle bude hit!“
„Co by tomu řekla tvá matka, kdyby
četla takovej text, Jacku?“
Jack se otočil k Thomasovi, který se
posměšně šklebil vedle Steva. „Nejspíš by
týden v kuse brečela a další týden nevylezla
z kostela.“
„Její problém!“ říhl si Thomas.
Jack se zamračil, ale droga mu
nedovolila se na Toma, skálopevného
flegmatika a cynika, zlobit. Vlastně mu bylo
báječně. Sakra, to bylo slabé slovo, cítil se
jako král. Právě svým textem urazil dvě
miliardy křesťanů a několik milionů židů. A to
byl zatraceně slušnej výkon. Chce to odvahu,
poslat do prdele Boha.

II.
Judy trvala na tom, že v devět se parta
rozpouští. Chtěla před spaním ještě potěšit
Jacka. A tak si ještě několikrát přehráli novou
skladbu nesoucí název Ave Satanas, k níž
Jack odzpíval svůj životní výkon, jak se
domníval (byl sjetý), a pak sbalili nástroje.
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„Ten text má šťávu,“ pronesl Steve,
když zamířili po chodníku pryč od Marvinova
domu. Kytary nechali uvnitř ve sklepě, jak to
dělávali vždy, když býval Fred sám doma.
Steve se trochu motal, ale nohy za sebou
táhl vcelku obstojně, s profesionalitou
dlouhodobého huliče. Jacka samozřejmě
táhla Judy, s nedočkavou chtivostí. Po chvíli
ticha Steve ještě dodal: „Možná bys to mohl
zkusit někde publikovatX“
„Seru na komerci, Steve!“ zachechtal
se Jack a papírek s textem si zastrkoval do
kapsy. „Jednak by to nikdy nepřijali, protože
ortodoxní křesťani by se z toho mohli
podělat, a za druhý jsem nikdy nechtěl bejt
slavnej. Slavný sice choděj na drogový
mejdany, ale s brejlema a kapucí přes
ksicht.“ To byla naprostá pitomost, ale Harry
by se určitě zasmál. Zasmál by se vlastně
každý v heroinové nirváně.
Steve se nezasmál. Byl možná
zhulený, ale ne tolik, jako byl Jack sjetý.

III.
Půl hodiny před půlnocí se Jack
probudil s bolestivým bušením v žaludku. Měl
pocit, že se mu rozskočí hlava, a třásl se jako
osika. Byl čas zaplatit za euforii a chvíli trpět,
jak už to tak bývá.
Setřásl ze sebe Judyinu ruku. Spala
jako Šípková Růženka, jen ten vzhled
scházel. Možná právě proto se Jack nejdříve
pořádně sjel, než s ní hupsnul do postele.
Vyskočil na nohy a navlékl si jen
trenýrky, jinak by mohl zmeškat rozhovor se
záchodovou mísou. Žaludek se mu houpal,
jako by strávil dva dny na rozbouřeném moři
a živil se jen šťouchanými brambory. Naštěstí
se mu podařilo dosáhnout záchodové mísy
ještě dřív, než se vyzvracel. Harry by k tomu
dodal: Johó frajere, nic není v životě
zadarmo.
Jack se po kolenou doplazil ke kousku
volné zdi, aby se mohl opřít a uklidnit ten
dusot kopyt ve své hlavě. Podlaha ho studila
na bosých chodidlech, ale to byl teď ten
nejmenší problém. Rýma mu nedělala
starosti od té doby, co čáru vyměnil za jehlu.
Oči měl zavřené alespoň několik minut a
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hlavou se mu mezitím proháněly výčitky.
Jacku, zlato, proboha, jak to vypadáš?
Co jsi to se sebou udělal? Podívej se na
sebe, ježíšikriste, sedíš tady jako hromádka
neštěstí a stává se z tebe přesně to, co se
stalo z tvého bratra. Troska!
„Zmlkni,“ okřikl polohlasem svou
matku. Cítil se ještě hůře, když si představil
její baculatý obličej mezi oblaky někde tam
nahoře, kde se setkala se svým Bohem. S
tím Sráčem pro chudý, řekl by Harry.
Ozval se náraz a třeskot skla. Jack
sebou zmateně škubl. Zprvu si byl jistý, že si
pouze zdříml na obzvláště vydařeném
dýchánku. Ale když se podíval, kde je a co se
kolem něj děje, vykřikl hrůzou.
Seděl na podlaze, která už vůbec
nebyla studená. Byla teplá a lepkavá. Ze stěn
a stropu se v proudech rychle valila temně
rudá tekutina. Krev. Ze stropu odkapávaly
další krůpěje, jako by se koupelna ocitla pod
cirkulárkou na nějakých zvrácených jatkách.
Ten náraz, co slyšel, způsobily dveře, které
se samy zabouchly a uvěznily ho v krvavé
lázni, v níž se koupelna proměnila. Druhé
třesknutí způsobilo zrcadlo, jehož střepy se
válely v umyvadle a na podlaze. Celá
koupelna zvonila pleskavými zvuky, jak ta
odporná tekutina neustále proudila z
neviditelných otvorů na stropě. A neubývalo
jí. Jackovy nohy už byly téměř celé pod
hladinou krvavého jezera, které silně páchlo
a začínalo se srážet.
Trvalo mu několik desítek vteřin, než
se vzpamatoval a vyskočil na nohy. Z toho
zápachu se mu znovu zvedl žaludek, ale ani
to už nebylo důležité. Byl pohlcen hrůzou. To,
co se v koupelně dělo, bylo absurdní a
zároveň skutečné. Věděl, že není sjetý, že to
všechno se mu prostě nezdá, ale zároveň
tomu nebylo možné uvěřit.
Přebrodil se ke dveřím a začal
lomcovat klikou jako šílený. Musí se dostat
pryč dřív, než se koupelna zaplní a utopí ho v
tom karmínovém svinstvu. Ale dveře se
odmítaly otevřít. Byl uvězněn v malé
místnůstce bez oken. Krev mu šplouchala až
ke kolenům. Nemohl uvěřit tomu, že se
koupelna zaplňuje tak neskutečně rychle, ale
záleželo na tom, jestli zemře teď, nebo až za

půl hodiny?
Ze stropu se vyvalila nová sprška krve
a tentokrát přímo Jackovi na hlavu. Zaječel a
zoufale máchal rukama.
Neomdlévej, neomdlévej, jestli omdlíš,
budeš v prdeli dřív, než si namočíš stehna.
Přesto cítil, že vědomí ho pomalu, ale
jistě opouští. Nával šíleností překročil jistou
mez a on byl vyděšený, vyděšený k smrti.
Pomyslel si, že by bylo možná lepší omdlít a
utopit se v bezvědomí, než se celé minuty
dávit smradlavou krví a nakonec zemřít při
vlastním zvracení.
Než stihl už tak dost šílenou úvahu
dokončit, podlaha se jako zázrakem
rozevřela a krev se do ní okamžitě začala
valit. Jack uklouzl a kdyby se v poslední
chvíli nezachytil kliky, určitě by ho ten
obrovský vír strhl s sebou do díry v podlaze.
Během minuty byla krev pryč. Zůstaly jen
sražené zbytky na stěnách. Koupelna teď
připomínala popravčí místnost těsně po
odvedení své služby. A páchla ještě snad
ještě hůř.
Johó, jako v SAW. Budeš v telce,
velkej kluku!
Jack se sesunul po zablokovaných
dveřích a tentokrát už jej znovu přemohlo
zvracení. Teď už nemělo smysl oprašovat
smysl pro hygienu a tak vyvrhl obsah žaludku
přímo vedle sebe. Když skončil, cítil se o
trochu lépe vzhledem k tomu, že byl stále
vyděšený jako nikdy v životě. A někde
hluboko uvnitř věděl, že celá ta hrůza ještě
neskončila:
Z díry se vynořila zakrvácená ruka a
zašmátrala jen pár centimetrů od jeho
chodidla. Jack vyjekl a urychleně své nohy
přitáhl k sobě. Nechtěl ani pomyslet na to, co
z díry vyleze. Napadlo jej, že by mohl
mrtvolnou ruku praštit a pak se znovu pokusit
o útěk, ale když se objevila i druhá paže té
stvůry, zdřevěnělo mu celé tělo. Snad by měl
zavřít oči a považovat to všechno jen za
nějaký příšerný sen, snad by měl ječet o
milost a začít se konečně modlit, ale neudělal
nic. Jen seděl a třásl se.
Postava v díře se vytáhla nahoru a
ukázala Jackovi svou hlavu. Byl to Harry.
Jack zaječel a snažil se odplazit co

nejdále. Temenem hlavy bušil o dveře a
bosýma nohama se smýkal po lepkavé
podlaze. Jeho bratr před ním vystoupil jako
ze samotného pekla. Z pravého oka mu
čouhalo zrcátko z kradené motorky.
„Vidíš mě, brácho? Vidíš, co se mi
stalo? Jsem v pekle, chci si šlehnout a
nemůžu. Každej podělanej den mě mučí,
každej den trpím jako zvíře, a je to všechno
tvoje vina!“
„Ne!“ vzlykal Jack. Stále se pokoušel
otevřít dveře, ale klika se tentokrát už
nepohnula ani o centimetr. Srdce bilo jako
splašené, jako by hrozilo, že mu vyskočí z
hrudi a pokusí se uprchnout záchodem. „Jdi
pryč, seš mrtvej, prosím tě, Harry, jdi pryč!“
„Takhle ti to vyhovuje, co? Ty seš
vlastně rád, že brácha, kterej se o tebe
staral, kterej ti utíral prdel, se smaží v pekle,
co? Čekal jsem, že ti to bude jedno, ale ty
seš dokonce rád!“
„Nech mě býtX jáX já nikomu nic
neudělal, já přece nikomu nic neudělal!“
Harry se ušklíbl. Tedy spíše zkřivil
svoji příšernou bledou tvář do takové míry, až
mu z propíchnutého oka vytekl čúrek čehosi
žlutočerného. Harry ho setřel rukou a olízl,
jako by právě ochutnal nejdražší delikatesu
na světě.
„Posral jsi to, brácho. Přišel jsem ti
něco vyřídit.“
Jack se nezmohl na slovo, jen třeštil
oči na zjevení svého dávno mrtvého bratra.
Naposled ho viděl v rakvi. Tam vypadal
rozhodně líp než teď.
Harry ještě chvíli mlčel, a pak
pokračoval. „Já jsem nikdy zrovna nelezl
Bohu do řiti, ale nezašel jsem tak daleko jako
ty, brácho. Ten text, kterej jsi napsal, byla ta
poslední kapka. Nasral jsi Boha, kamaráde. A
to je móc špatný, to teda jo!“
Ta slova byla možná šílená, ale zase
ne tolik, aby Jacka nevyděsila ještě víc.
Dokázal jen vykoktat: „C-co tím my-myslíš?“
Vlastně to spíše znělo, jako by skučel a
přitom se pokoušel recitovat.
„To, co ti říkám, prcku. Seš v prdeli.
Nesu ti vzkaz,“ hodil Jackovi útržek něčeho,
co ani trochu nepřipomínalo papír. Spíše to
vypadalo jako kus velmi tenkého plechu. „A
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tentokrát ti radím nic nezpackat, brácho,
jinakG“ Gestem naznačil podříznutí krku.
„O co zatraceně jde?“ zařval Jack,
kterému slzely oči. Ani nevěděl, jestli TO, co
s ním mluví, je jeho bratr, nebo něco jiného,
mnohem horšího. „Co po mě chcete?! Co –“
„Já se poučil, brácho, vážně jsem se
poučil a budu se navěky kát za všechno, co
jsem řekl o našem Pánu. Zesměšňuješ ho,
urážíš ho, a přitom si ani neuvědomuješ, že
všechno, co se ve tvým životě kdy podělalo,
může mít na svědomí ten druhý, ten, kterýho
opěvuješ v těch svých metalových sračkách!
Jak jsi vůbec mohl Boha obviňovat? Jak jsi
mohl být takovej idiot jako já? Byls přece
chytřejší, rozumnější!“
„Souhlasil jsem s tebou!“ zahulákal
vztekle. V očích ho pálilo, protože se zaplnily
slzami hněvu a strachu. „Byl jsi můj idol,
copak to nechápeš? Byl jsi starší, všechno jsi
poznal dřív než já, ksakru!“
„Připadal jsem ti moudrej?“ vyštěkl
Harry a zdálo se, že i on pláče z jediného

oka, které poulil na svého živého bratra.
„Udělal jsi chybu, žes mě následoval, a teď
za ni musíš zaplatit, brácho. Musíš světu
ukázat, že ty tvoje satanský hnusy skončily,
musíš zajít do kostela a vyzpovídat se spolu
se všema tvýma kamarádama, musíš skončít
s tímhle –“ ukázal na injekční stříkačku v
rohu – „a musíš přestat hrát. Je čas s tím
seknout, brácho. Musíš zničit svůj nástroj,
stejně jako tví kámoši ty svoje, musíš spálit
všechny ty kraviny, cos napsal. Musíš předat
tenhle vzkaz těm tvým přitroublým kámošům,
musíš je donutit, aby i oni činili pokání, jinak
skončíte všichni na jedné hromadě ve
smradlavým pekle! To uděláš. A v případě, že
podmínky splníš, zkus si v budoucnu jednou
šlehnout, jednou zanotovat něco proti
našemu Pánu a Spasiteli, a tentokrát to bude
bez upozornění. Nikdo z vás už nikdy
nebrnkne ani na strunu, jasný? JinakG,“
znovu to gesto. „Jacku, musíš se napravit!“
„Harry, já přece ne –“ vyjekl Jack, ale
Harry ho posunkem umlčel.
„To jsou pravidla. Máš jeden den na
to, abys je všechny splnil, do jednoho. Jinak
víš, co tě čeká. Sbohem, Jacku, brácho.
Nezapomeň, musíš se napravit!“
„Nerozumím!“ vyjekl Jack, ale to už byl
v koupelně sám. Harry jako úderem blesku
zmizel i s dírou, z níž vylezl. Zůstala jen
zaschlá krev všude kolem a kus plíšku, který
se válel před ním. Zvedl jej a přečetl, co na
něm stálo vyryto tiskacím písmem: JEDEN
DEN.
Potom plíšek praskl a během
okamžiku se rozdrolil v prach. Jack několik
vteřin hleděl na hromádku, která z toho
podivného materiálu zbyla, a pak jej
přemohla tíha všeho, co se v koupelně
odehrálo. S údery půlnoci omdlel.

Úterý
I.
Činel se zachvěl a do napjatého ticha
garáže zazněly údery do bubnu. Nejdříve
pomalé a rytmické, potom stále zrychlovaly,
až dosáhly toho, čemu Thomas říkal
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splašenej datel. Pak se k němu připojil Steve.
Elektrická kytara získala dominanci a zazněla
tak hlasitě, že jediné okénko sklepa se
zachvělo. Hráli Chiméru, protože Chiméra je
po ránu dobrá, i když se poněkud vymyká
jejich stylu a s Jackovou basovkou by zněla
přece jen o kapičku líbezněji. Ale stejně to
bylo dobré, lepší než kafíčko a cigárko. Fred
jen občas zanotoval kratičkou klávesovou
kombinaci, ale jinak jen seděl a poslouchal tu
rajskou hudbu. Nemohl se dočkat, až přijde
Jack a znovu budou moci zkoušet své vlastní
skladby – tedy hlavně tu nejnovější s tím
úžasným textem, co prostě měl koule. Mohli
si zkrátka takové písně dovolit, protože s nimi
nikdy nešli na skutečnou hudební veřejnost.
Všichni věděli, že jejich díla nikdy za moc
nestála – byli sice mladí, ale nikoli naivní.
Však co na tom záleželo, když je dnešní
populace tak zpitomělá, že skoro nerozezná
kytaru od houslí nebo growling od zpěvu toho
chlápka z Bee Gees. A holky na jejich muziku
letěly, to bylo možná vůbec nejlepší.

II.
Jack se z toho zvláštního a děsivého
snu probudil zrovna, když se zvenčí ozvalo
deset úderů do kostelního zvonu. Napadlo
jej, že takhle „brzy“ nikdy nevstával snad od
té doby, co jej matka táhla do školky. Tenkrát
se ho snažila odtrhnout od trubky na topení,
které se za žádnou cenu nechtěl pustit,
protože si myslel, že školka je něco jako
pasťák. Hlava ho bolela jako střep, takže bylo
nadmíru těžké otevřít oči do světla zářivky.
Rázem si uvědomil, že vůbec neleží
ve své posteli se zatuchlým dechem své
přítelkyně v nose, ale že ho do zad studí
kachlíková podlaha koupelny a do nosu se
mu dere něco mnohem horšího. Když otevřel
oči, málem omdlel znovu. Nic z toho, co měl
zafixované v hlavě, se mu nezdálo. Koupelna
páchla zaschlou krví, která teď vypadala jako
hnědá houba, roztahující svá vlákna všude,
kde je to jen možné. Včetně jeho vlasů, které
měl ulepené jako od tvrdnoucího jílu.
S námahou se postavil na nohy a plně
se soustředil na to, aby se znovu
nepozvracel. Žaludek naneštěstí nebylo to

jediné, co křičelo strachy a znechucením.
Jack si vzpomínal na Harryho. Skutečně ho
viděl? Nejspíš ano. Když je koupelna plná
zaschlé krve a smradu jako z uleželé mrtvoly,
nejspíš tady mohlo být cokoliv, včetně
Harryho. Co mu říkal? Mluvil o něčem v
souvislosti s Bohem. Jack si to nedokázal
vybavit. Možná se tak vyděsil, že jeho mozek
instinktivně vymazal některé vzpomínky, aby
nebyl zničen úplně.
Otočil se ke dveřím, o nichž si
vzpomínal, že je nedokázal otevřít. Zkusil to.
Neprotestovaly ani na chvíli. Krásně se
otevřely do chodby a přitom z nich odpadlo
několik cárů sražené krve. Jack ten svinčík
musel uklidit. Pak bude možná čas na to, aby
vzpomínal, co se vlastně v noci stalo. Srdce
mu usedalo, když si vzpomněl na zrcátko v
Harryho hlavě a slzu v jeho jediném oku.
Přešel do ložnice. Cosi v něm křičelo,
aby se ujistil, že je koupelna to jediné, co se
přes noc proměnilo v zakrvácenou komoru.
Ale všechno se zdálo v pořádku.
Nikde žádná krev. Judy ležela odkrytá na
jejich společném loži, nohy roztažené a ruce
rozhozené. Hlasitě chrápala, díky čemuž
připomínala levnou děvku ještě víc než kdy
jindy. Jacka to nezajímalo. Byl rád, že se ta
holka ještě neproudila a neviděla, v jakém
stavu je koupelna. Nejspíš by se tak
rozječela, že by do dvou minut na dveře
bouchal soused, a to neměl zapotřebí.
Pečlivě koupelnu umyl a nevynechal
jediné místo, kam se dostala krev nebo
bývalý obsah jeho žaludku. Poté celou
místnost
vystříkal
tím
nejsilnějším
osvěžovačem, který našel. Pomyslel si, že by
na něj matka za takový úklid byla hrdá.
Pochopitelně kdyby netušila, čím se její
milovaný syn zabývá raději, a také že se z
něj stává feťák. Nebo že je na tom dokonce
tak zle, že v noci vidí svého bratra se
zrcátkem v hlavě a to vše v koupelně plné
krve.
Harry, co ses mi snažil říct?
Jeden den.
To bylo jediné, na co si bezpečně
pamatoval. Nevěděl odkud, ale byl si jistý, že
ta dvě slova v noci v koupelně zazněla.
Jeden den, který už z části uplynul a zcela
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uplyne na přelomu dneška a zítřka, pokud
dobře počítal. Co se zítra stane? Nebo snad
do zítřka? Intuice mu našeptávala, že to
rozhodně nebude nic veselého.
Ve sprše ze sebe smyl zbytky sražené
krve, kterou měl ve vlasech a na nohou. Poté
se chystal tu hnusnou místnost definitivně
opustit, ale to by si nesměl všimnout něčeho
malého na podlaze.
Na zemi se válela injekční stříkačka.
Jack na ni zaměřil pohled a podivil se, jak je
možné, že si jí nevšiml, když koupelnu
vytíral. Na mysl mu následně přišla mnohem
důležitější otázka: dát si, nebo nedat?
Dej si včeličku, kámo, jen si dej.
Včelička ti pomůže, včelička ti udělá dobře.
Neříkej, že po takové noci si nepotřebuješ
šlehnout!
Pousmál se. Pravda pravdoucí. Proč
měl ale mlhavý pocit, že teď by neměl? Že
teď by to nebylo jaksiX vhodné?
Prosím tě, nekecej tady nic o etických
zásadách feťáka. Tu krev jsi všechnu utřel,
tak co se čertíš? Ty nechceš do ráje?
„Chci,“ hlesl, když si bral novou, jež
ležela celou dobu na umyvadle. Ještě voněla
kyselinou citrónovou. To byla jeho ranní
dávka.
(hodný kluk, moc hodný)
Vstal. V zádech ho píchalo. V mírném
pobavením si pomyslel, jak mohla jeho
matka přežít celé ty roky, kdy takto uklízela.
Jemu to připadalo nemožné. Už teď by
nejraději vstal a znovu padl do postele vedle
své chrápající přítelkyně. Něco mu říkalo, že
tohle ne, že by měl raději okamžitě spěchat k
Fredovi, a tak se přece jen rozhodl trochu si
vzít, aby mu cesta lépe ubíhala. Včelka Mája
vyřeší všechny problémy, jak říkával Harry.
Jakmile uchopil své oblíbené nástroje,
myšlenky na všechno ostatní se na okamžik
vytratily. Nahradila je mučivá touha po
heroinu, na kterém už byl určitě závislý jako
kdysi jeho bratr. Teď už na tom nezáleželo.
Měl v ruce vstupenku do skvělého lunaparku
a nehodlal ji jen tak prošustrovat.
Jehla mu pronikla do žíly, v níž se
znovu probudila ta příšera, kterou drogový
závislák tak miluje. Možná, že při té jízdě
dokáže lépe uvažovat a vzpomenout si na tu
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hrůznou noc v koupelně. Možná že nabere
jistotu, že se vlastně nic takového nestalo, že
ani tohle není realita, s níž by si měl dělat
starosti. Možná že si z něj někdo udělal
dobrý den. Byl včera přece sjetý.
Stejně jako teď, když se posadil na
kanape a chechtal se jako šílený. Ach, jak
miloval ten pocit. Přesvědčení, že všechno,
co vidí, je dokonalé a zábavné. Oči mu padly
na olejomalbu na stěně. Ten obraz, který tak
mívala ráda jeho matka, mu připadal jako ta
nejvtipnější věc na světě. Usmíval se z něj
nějaký chlápek. Máma říkala, že je to nějaký
král Jiří Pátý. Podle Jacka vypadal ten chlap
spíš jako opilec.
„Ty máš ránu, chlape!“ hýkal a
vystřeloval sliny daleko před sebe, aniž by si
to uvědomil.
Jiří se zamyšleně podrbal za uchem,
takže připomněl Jackovi postavu na
kouzelném obraze z jakéhosi filmu pro děti.
To znovu položilo jeho otupělý smysl pro
humor na lopatky. Rozchechtal se ještě víc.
Ještě si neuvědomil, že se portrét skutečně
pohnul. Při každé párty, kterou pořádal pan
Heroin, viděl podobné věci.
Portrét vypadal pobaveně. Pozoroval
Jacka svítícíma očima a usmíval se. „Takže
naše dohoda neplatí, kluku? To je mi opravdu
velmi lítoG“
„My se dohodli, že tě prodám v
zahradním výprodeji?“ Jack vyprskl smíchy.
„Je dobře, že máš smysl pro humor,
chlapče. A doufám, že ta jehla stála za to,
protože za ni setsakramentsky zaplatíš, to ti
tedy povím.“
„Co seš zač? Kazatel Phineas
Nigelus?“
„MožnáG to nic nemění na tom, že
máš velkej problém.“
„Šmejdskej heráč, po kterým vidím
mluvit obrazy?“
„To nebude těma sračkama, co bereš,
kámo.“
Jack se poprvé od chvíle, kdy začala
droga působit, nepatrně zarazil. Cosi v jeho
hlavě nalezlo vzpomínku na Harryho. Teď už
si byl jistý, že ho skutečně viděl a že s ním
mluvil. Harry ho varovalX zbytek byl v mlze.
„Znáš Harryho?“ zkusil to, aniž by

uvažoval nad tím, jak musí vypadat hloupě,
když diskutuje s obrazem.
„Stačí ti tohle jako odpověď?“
Jackova pravá ruka zakřičela bolestí.
Vyjekl a bleskově si shrnul rukáv u košile.
Něco mu vyrylo do předloktí číslici 1 4. Z rány
pomalu vytékal čůrek tmavé krve. Ten pohled
mu dokonale osvěžil paměť. Byl to počet
hodin, který ještě zbýval.
„Čtrnáct hodin. Čas běží. Už jsi stihl
podělat jednu věc, tak se z toho pouč,
chlapče!“
Jacka polila hrůza. „Počkej, co mám ?“
„Rozluč se s Fredem, bobánku!“
V tu chvíli Jack ztuhl jako solný sloup.
Jeho ústa sice zůstala otevřená do
nechápavého výrazu, ale pravdou bylo, že
všechno pochopil dokonale. Vzpomněl si na
ta slova, která mu Harry říkal, vzpomněl si na
všechno, co se dnes má stát, a uvědomil si
jednu věc: Nikdy za celý svůj život si nebyl
natolik jistý, že je v průseru. Zaječel a vstal
tak prudce, že mu v nohou bolestivě křuplo.
V mozku mu cirkulovalo zděšení tak
bolestivě, jako by právě strčil hlavu do vosího
hnízda.
Rozluč se s Fredem. Rozluč se s
Fredem. Ten obraz kdákal smíchy. Jack
vystřelil ke dveřím a ze všech sil se snažil
odolávat panice. Nasral Boha – přesně to mu
Harry v noci řekl. A teď se mu povedlo udělat
něco, co měl pro zbytek života zapovězené.
A za to krutě zaplatí.
Frede! Proboha, Frede, odpusť mi.
Vydrž! Ať se ti nic nestane!
Ale když vyběhl na ulici a tryskem se
vyřítil směrem k Fredovu domu, aby
hystericky hulákal, že si šlehl, i když nesměl,
bylo už pozdě.

III.
Steve byl ve svém živlu. Mučil struny
na své elektrické kytaře, až by si jeden
pomyslel, že prostě musí prasknout. Právě
se blížili ke konci skladby Temné město od
skupiny Chthonic. Thomas mlátil do svých
bubnů s přízračnou rychlostí a vychutnával si
to stejně jako kytarista. Sklep se otřásal pod

náporem rajské hudby. Ani bubeník, ani
kytarista si nevšimli, že jeden z jejich kapely
právě odešel nahoru a nechal klávesy
klávesami. A zrovna před jeho nejoblíbenější
pasáží. Ještě než se Steve a Thomas
probojovali právě k ní, než přestali hrát a
naštvaně se otočili ke klávesám, aby se
podívali, proč android Marvin nehraje, kapela
už v tu chvíli přicházela o jednoho člena.

IV.
Fred nechal za sebou zvuky metalu a
vystoupal po schodech. Za jiných okolností
by byl ochoten počkat, až jeho bratři v
nástroji ukončí ten nádherný koncert, ale
tohle byla výjimečná situace, stav nouze,
Houstone, máme problém. Nevěděl, jak je to
možné – nikdy předtím se mu to nestalo.
Věděl jen to, že ho přepadla obrovská chuť
na sušenky. Matka mu v dávných časech
přinášela krabičky velmi tenkých, lahodných
čokoládových sušenek, aby mu tím vyjádřila
svou lítost, že s ním tráví tak málo času (Fred
už pár let věděl, že maminka tráví čas hlavně
se svým milencem, tedy v práci), ale takové
časy už dávno pominuly. Fred své oblíbené
sušenky neviděl už dobrých pár let. Jeho
vášeň pro bonbóny se proměnila v touhu po
alkoholu, když mu bylo patnáct, a od té doby
už na sladké chuť nemíval. Ale na sušenky
nezapomněl. Na ty dobroučké čokoládové
mňamky, jak by řekla tetička Róza.
Fred šel jako náměsíčný a věděl
naprosto přesně, kam ho nohy vedou. Cítil je.
Cítil čokoládovou vůni těch úžasných
sušenek, tak tenkých, že připomínaly
obdélníkové žvýkačky, ale o to více jich v
krabičce bývalo. A ta tenoučká vrstvička želé
uvnitř, ta sladká šťáva, mhm.
Přišel až do koupelny, odkud se ta
sladká vůně plížila až do jeho nosu. Překročil
Jackovu jehlu, která se od včerejška válela
na podlaze, a chystal se odklopit zrcadlo i s
odrazem svého prázdného pohledu.
Nepotřeboval žádné ujištění. Věděl, že tam
budou, a chtěl je. Chtěl ty sušenky jako nic
jiného na celém světě.
A byly tam.
Fredovi poskočilo srdce. Jeho žaludek
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se zkroutil a začal dychtivě volat po těch
sladkých mňamkách, které už dlouho
neokusil. Jazyk visel Fredovi z úst jako mrtvý
had a na podlahu se z něj spouštělo lanko
slin. Krabička jeho lahodných sušenek čekala
na dolní poličce vedle nůžek na nehty.
„Moje, mojeX,“ vydal ze sebe Fred.
Uchopil krabičku, která byla o trochu
pevnější, než si ji pamatoval, ale na tom
vůbec nezáleželo. Chtěl to, co bylo uvnitř,
zabalené v tenoučkém papírku. Nedočkavě
strhal papír z jednoho balíčku a vysypal si
sušenky do dlaně. Visel na nich zamilovaným
pohledem. Byly tak tenoučké a tak lahodné,
že je nebylo možné odmítnout. Jeho jazyk se
tak moc těšil, až se na něm rozplyne jejich
poleva, že bylo hříchem jej nechat čekat.
Fred uchopil jednu sušenku mezi prsty
a vložil si ji do úst. Cumlal ji, převracel v
ústech a vychutnával si tu jedinečnost
vytříbené čokolády. Později se mu v ústech
objevila i sladká chuť té úžasné šťávy,
čekající uvnitř jako zlatý hřeb celého prožitku.
Fred polkl a vložil si do úst další. Jeho
chuťové pohárky šílely ve sladké euforii, a on
chtěl víc.
Později už sušenky hltalX

V.
Steve a Thomas uťali rychlé tempo
božského songu a byli připraveni znovu začít
po klávesovém sólu. Žádné se nekonalo.
„Do hajzlu, androide!“
Thomas zmlkl. Civěl pouze na
prázdné místo, kde měl Fred laskat své
klávesy.
Podíval se po Stevenovi, který pokrčil
rameny a vypadal úplně stejně rozčarovaně.
Thomas si pomyslel, že je to jen další z
trapných žertíků, které Fred míval v oblibě,
ale smál se jim vždycky jenom Jack, když byl
na tripu.
V tu chvíli k nim shora dolehly
klokotavé a dávivé zvuky. Thomase
zamrazilo, ale nepozbyl duchapřítomnosti a
vyřítil se po schodech nahoru. Steve zahodil
kytaru a rozběhl se za ním. Modlil se, aby se
jeho černá milenka nerozflákala. Později
budou všichni litovat, že se tak nestalo.
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„Frede? Frede! Co se- ?“
Odpověď už nebyla potřeba. Thomas
v tu chvíli dospěl až ke koupelnovým dveřím
a málem upadl, když se v úleku smýkal zpět.
Nohy mu ujížděly po kachlících koupelny a
kdyby ho Steve nechytil, upadl by na záda.
Thomas uklouzl po krvi. Ta patřila Fredovi.
Thomas i Steve svorně zaječeli.
Spatřili Freda, který stál v předklonu a z úst
se mu valila krev. Hekal, dusil se a oběma
rukama svíral svůj krk. Na zemi pod ním se
válela umělohmotná krabička plná žiletek.
Chlapci nedokázali do koupelny ani
vkročit. Byli v naprostém šoku a nedokázali
uvěřit tomu, co se jim odehrává před očima.
Tohle nebylo v televizi, v žádném
sračkoidním hororu. Tohle bylo doopravdy.
Fred začal zvracet a z úst mu kromě
krve vyšel i obsah žaludku. Jedna žiletka mu
vypadla z úst společně s něčím růžovým. Byl
to Fredův jazyk.
Thomasovi se sevřely vnitřnosti, jako
by je někdo obvázal drátem.
„Zavolej záchranku!“
Stevenovi to nemusel říkat dvakrát.
Chlapec se okamžitě otočil a vyrazil k
telefonu. To už se Fred sesul k zemi, ale
mrtvý nebyl. Zmítal se v agónii, krev mu
pomalu zaplňovala tělo a žiletky uvnitř stále
řezaly při každém otřesu. Thomas nevěděl,
co má dělat, už na tom však nezáleželo,
protože bylo až příliš pozdě.
Vzal Freda do náruče, takže se jeho
košile ocitla v proudu zvratků a krve, a začal
ho jemně kolébat. Ty klokotavé zvuky byly to
nejhorší, co kdy v životě slyšel. Fred umíral.
Tím nejpříšernějším způsobem, jakým snad
umírat lze.

VI.
Když byl Jack v půli cesty, zaslechl
stále sílící houkání sanitky. Nemusel být nijak
zvlášť velký génius, aby věděl, kam to
zatracené auto jede. Proklínal sám sebe, že
si nevzpomněl dřív, že byl takový idiot, že
nevěřil výhrůžce, kterou mu Harry vzkázal.
Teď už mohlo být pozdě. Vlastně si byl jistý,
že už pozdě je, a z toho vědomí mu usedalo
srdce. Snažil se nepodléhat tomu kouzlu,

které si pustil do žíly, a kvůli němuž tenhle
průser začal. Utíkal, co mu jen stačil dech.
Když konečně dorazil k domu
Marvinových, ta jiskra naděje, kterou v sobě
horko těžko udržoval, definitivně zhasla.
Naskytl se mu pohled na vozík se zakrytým
tělem, co právě mizel v sanitním voze. Bylo
nad slunce jasné, čí tělo se skrývá pod tou
igelitovou plachtou.
Jackovi se příšerně zamotala hlava. V
boku ho píchalo jako ještě nikdy v životě a už
zase se mu chtělo zvracet. Nebýt té pouliční
lampy, které se zachytil, možná by ti dva
znudění záchranáři měli trochu práce navíc.
Ve dveřích stáli jeho dva přátelé, oba bledí
jako stěny, a sledovali svého mrtvého
kamaráda, za nímž právě ti dva dobrotiví
muži zabouchli dveře sanitky. Thomas měl
celou košili potřísněnou krví. Také vypadal,
že se právě chystá vyhodit ven svou snídani.
Pak si oba všimli Jacka, který stál
opřený o sloup jako opilec v nejlepším, a
vyrazili k němu klusem. Steve, i když vypadal
hodně špatně, doběhl k Jackovi jako první.
„ProbohaX,“ chraptěl a stejně jako
Jack nemohl popadnout dech, „FredX
JackuXonX“
„Spolykal hrst žiletek,“ dodal Thomas
suše.
Jacka zaplavila vlna chladu. Asi bylo
lepší, že na rozdíl od svých dvou kamarádů
neměl tu smůlu, aby Freda viděl umírat.
Představa, že se Fred oběma rukama drží
kolem krku a crčí z něj krev, už stačila sama
o sobě. Vzápětí se otřásl ještě víc, protože
mu znovu došlo, že to všechno způsobila ta
zasraná jehla. A ten všemohoucí sráč, který
se rozhodl zachovat si důstojnost. Ach
ježíšikriste, to bylo tak neskutečně absurdní
a přesto pravdivé.
Na Jackovo rameno se vkradla ruka
Steva. Nesetřásl ji. Brzy ji bude potřebovat,
až kápne božskou a sdělí jim slavnostní
novinu, že pokud se odteď nebudou chovat
jako Boží beránci, čeká je všechny stejný
osud jako Freda. V tu chvíli ho vůbec
nenapadlo, že Thomas a Steve mu možná
vůbec nebudou věřit. A čas se krátil.
„Musíme zajít do kostela.“
Thomas a Steve se po sobě podívali

se soucitným výrazem.
„Jacku,“ začal Steve, „jestli se snažíš
vtipkovat, je to hodně blbej vtip!“
„Nevtipkuju!“ Jack nečekaně vybuchl
jako nevědomky odjištěný granát. Jestli měl
dosud v plánu sdělit jim pravdu mírně, tak teď
už rozhodně ne. „Musíme do kostela!
Všichni! Musíme se vyzpovídat ze všeho, co
jsme udělali, o čem jsme skládali songy, co
jsme pouštěli do světa! Musíme toho nechat,
skončit s tím, jinak všichni umřeme! Nedívej
se na mě tak, Tome!“ utrhl se bleskově na
svého přítele, který na něj koukal jako na
nebezpečného šílence. „Neptejte se mě, jak
to vím, ale je to pravda! Přísahám! Fred
umřelX umřel kvůli mně! Bůh mi zakázal
šlehnout si a já to udělalX a tenX ten obraz
mi řekl ’Rozluč se s Fredem‘! Všechno je to
kvůli mně! Kvůli tomu textu, co jsem napsal!
Bůh je nasranej, kluci! Na nás!“
Řval jako šílený, třásl se v hysterii a
vůbec si neuvědomoval, že ho záchranáři
poslouchají. Jestli si dají dvě a dvě
dohromady, ještě nakonec Jacka obviní z
vraždy nebo – v lepším případě – na něj
pošlou hochy se svěrací kazajkou. Policajta
zatím nespatřil žádného, ale věděl, že dřív
nebo později se o to někdo bude zajímat.
Jeho přátelé ho uchopili za ruce, ale
jemu bylo okamžitě jasné, že kluci nevěří
jedinému slovu.
„Jacku,“ začal Steven, „nejspíš jsi
přebral. Jsem sice na sračky, ale poznám i
teď, že sis dal jehlu k snídani. Potřebuješ teď
jít domů aX“
„Já jsem kurva nepřebral! Všechno je
to pravda!“
„Uklidni se,“ konejšil ho Steve, ale v
očích měl hrůzu. Jeden jeho přítel si právě
dal k snídani hrst žiletek a druhý se nejspíš
úplně zbláznil. „Bude to dobrý, Jacku. My dva
z toho taky nejsme zrovna nadšení, aleX“
„Já na vás seru!“ řval Jack. Jejich
počínání bylo vlastně logické. Sám by takové
šílenosti neuvěřil ani po pořádné dávce trávy.
Ale nemohl je nijak přesvědčit. Snad jenX
„Proč myslíte, že jsem tady tak brzo? Že
jsem jako po přespolním běhu? Věděl jsem,
co se s Fredem děje, ještě než jste vůbec
zavolali záchranku! Ksakru! Kdybych měl
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telefonX!“
Thomas a Steve se napřímili a hleděli
ještě tupěji než předtím.. Pak se jim v očích
možná objevila i nepatrná špetka pochopení,
a toho musel Jack využít za každou cenu.
„Věřte mi! Nebo mi nevěřte, to je ksakru
jedno! Já jdu okamžitě do kostela a udělám,
co musím. Kdo to neudělá, chcípne
nejpozději dnes o půlnoci!“ zvedl pravou ruku
a ukázal chlapcům předloktí, kde svítila
čerstvě krvácející rána ve tvaru velké číslice
1 3. Po čtrnáctce, která tam byla ještě před
chvílí, jako by se kůže zacelila. Bylo jedenáct
hodin dopoledne, možná pár minut k tomu.
Steve na ránu nevěřícně civěl.
„To sis udělal sám?“
„Ty kreténe – “
Thomas jim skočil do řeči dřív, než
mohlo dojít k hádce. „Jacku, a seš si jistej,
žeX“
„Nejsem si ksakru vůbec jistej! Jsem
podělanej strachy!“
„Jak ses to vlastně dozX“ Thomas by
se odbýt nedal, ale Jack už zase řval.
„Chceš to vědět? Chceš to sakra
vědět? V noci jdu do koupelny, na chvíli tam
usnu, a když se probudím, sedím po prdel v
krvi! Jo, slyšíš dobře! Crčela odevšadX,“
vylíčil jim svoje noční setkání s Harrym.
Chlapci vypadali, že přemýšlí, jestli by měli
kroutit hlavou, nebo raději přikyvovat.
Nakonec promluvil Thomas. A to
neočekávaně rozumně.
„Myslím, že jsi blázen, Jacku, nevím,
jestli tebe a Freda postihlo stejný zasraný
pominutí smyslů, ale to, co říkáš, je naprostá
šílenost. Ale teď je toho na mě moc, abych
se hádal. Asi nás nezabije, když půjdeme dát
knězi důvod k leštění klacku. Nemáme
vlastně co ztratit.“
„Jo, už jsme ztratili Freda. Co může
být horší?“ přidal se Steve.
Jack měl na jazyku, že horší může být
spousta věcí (jako například oba jeho
kamarádi oběšení na ostnatém drátu), ale nic
k tomu nedodal. Pouze přikývl. „Máme málo
času, musíme jít.“
„Ale co fízlové?“ namítl Steve. „Někdo
sem přece musí přijet. Sebevražda mladýho
kluka není to samý jako mrtvice nějaké
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stoleté vdovy.“
„Budeš radši sedět v cele, nebo se
smažit navěky v pekle?!“ Jack už zase
ztrácel trpělivost.
„Mluvíš z cesty, kámo. Je to všechno
možná divná shoda okolností, aleX“
„Mlč, Steve!“ okřikl ho Thomas a jeho
kamarád kupodivu zmlkl. Jack těkal očima od
jednoho ke druhému a čekal na rozhodnutí,
jestli boj o život bude muset podstoupit sám,
nebo ne.
„Jdeme s tebou,“ řekl Tom a Steve
přikývl, i když velmi neochotně.
Jack už se chystal vyběhnout přes
ulici, ale zarazil se, protože si uvědomil další
hrůznou věc. Judy mu pomáhala text
vymýšlet. Jestli ji to něco, co se ho pokoušelo
zničit, považovalo za členku kapely, pakX
„Judy! Ona musí jít s námi!“
Steve nakrčil obočí. „Děláš si srandu?
Do kostela ji nedostaneš ani v řetězech.“
Jack doufal, že řetězy nebudou třeba,
ale popravdě – neměl tušení, jak jí celé to
představení vysvětlí. „Bude muset jít, jinak
ohrozí nás všechny.“
Steve na to nic neřekl. Jack věděl, že
kdyby jeho přítel promluvil, označil by ho za
blázna. Srdce mu usedalo, když si pomyslel,
že Steve by ho teď docela s radostí strčil do
polstrované místnosti. A přitom to byl Jack,
kdo mohl všechny zachránit (stejně jako
všechny zničit).
„Jak to teda uděláme?“ Thomas
vypadal sklíčeně, ale odhodlaně, což Jacka
aspoň trochu povzbudilo.
„Půjdu pro ni já,“ řekl. Zrovna si všiml
strážníka, postávajícího těsně vedle sanitky,
a dostal nápad, jak zamezit zbytečným
nepříjemnostem navíc. „Běžte mu říct, co jste
viděli. Jenom cvok by vás dva podezříval, že
jste Freda zavraždili. Pak fofrem padejte do
toho kostela, sejdeme se tam co nejdřív. A
doufám, že nemusím zdůrazňovat, co přesně
máte vynechat, až budete tomu blbovi líčit
svoje poslední zážitky!“
Přikývli. Jackovi se nevýslovně ulevilo.
Oba chlapci se vrátili k domku, jehož
majitelé si brzy obléknou pohřební úbor, a
Jack se rozeběhl zpátky domů. Běžel, jak
nejrychleji mohl. Čas se totiž krátil až
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přízračně rychle. Nebyl ani čas myslet na
Freda – chlapce, který zemřel jen kvůli němu.

VII.
Před chrámem Páně – nebo bordelem
pro toho všemohoucího sráče, jak by
prohlásil Harry – se znovu setkali za necelou
hodinu, když zvon bil na dvanáctou. Jack a
Judy dorazili první a byli vydáni napospas asi
čtvrthodinovému čekání, při němž Judy
dvakrát prohlásila, že na nějaké jejich hry
zvysoka sere a odchází. Jack už začínal
vážně uvažovat o tom, že ji uhodí, aby
konečně zmlkla. Byl unavený a naštvaný.
Přesně podle Stevenovy předpovědi, Judy
rozhodně nepovažovala návštěvu kostela za
bůhvíjak příjemnou náplň dne. Celou cestu ji
napůl táhl za ruku, napůl postrkoval zezadu
(jednou ji postrčil natolik, až si byl skoro jistý,
že od té panovačné holky dostane facku
nebo zásah kolenem do rozkroku). Křičel na
ni, snažil se do očí pustit slzy, aby konečně
pochopila, jak moc mu na tom záleží, ale
Judy nikdy nebyla chytrá. Chytrost od ní
opravdu nikdy nevyžadoval, děkuji pěkně, ale
teď ji proklínal za tu dětinskou umíněnost.
Dělala všechno proto, aby mu překazila
plány společného výletu do toho
teploušskýho baráku, jak kostel nazvala. A
Jack jí nemohl říct důvody, kvůli nimž se
chová právě takhle. Bohatě stačilo, že se
zmínil o Fredovi.
Ulevilo se mu, když se po několika
minutách objevili Steve a Thomas. Oba se
mezitím převlékli do šatů, které měli
schované ve skříni ve sklepě. Jacka zaplavil
pocit úlevy, že si Tom na sebe nevzal své
oblíbené tričko od Cradle of Filth se
sloganem Ježíš je kurva. Oba chlapci také
vypadali mnohem klidněji než předtím, což
se o Jackovi zdaleka nedalo říct. Účinek
drogy už odcestoval na Bahamy a na jeho
místo se okamžitě cpala migréna. A navíc:
jeho předloktí znovu krvácelo, protože se na
něm formovala číslice 1 2.
„Bez problémů?“ zeptal se, aniž by
potřeboval odpověď. Steve ho ujistil suchým
Jo.
Judy se tvářila možná zvědavě, ale
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stejně to nezakrylo její aktuální náladu.
Neobtěžovala se pozdravit ani jednoho, stála,
ruce složené na prsou, a civěla přes ulici do
prázdna.
„Tak jdeme,“ zavelel Jack.
Judy okamžitě vyprskla: „Klidně si je
tam vykuřte navzájem, ale mě do toho
baráku nikdo nedostane!“
Jack už se nezdržoval dohadováním.
Nebyl čas riskovat životy všech kvůli tomu,
že je to Judy proti srsti. Uchopil ji v podpaží a
vlekl do dveří kostela. Když se začala zmítat,
ze druhé strany ji uchopil Thomas. Steve se
chvíli díval, ale potom vykročil za nimi.
„Pusťe mě, vy zatracení buzíci!“
vřískala Judy. „Tohle jste přehnali, pusťte mě,
nebo vám nakopu ty vašeX“
Jack jí okamžitě přitiskl ruku na ústa a
zatlačil, aby do jeho dlaně nemohla zarýt
zuby. „Teď mě poslouchej, ty blbá kozo! Až
vejdeme dovnitř, stačí, abys řekla jediný
sprostý slovo, abys usykla jedinou jízlivou
narážku, abys udělala cokoliv zlomyslnýho, a
bude to znamenat, že do večera všichni do
jednoho skončíme jako Fred! Rozumíš
tomu?“ Řekl to, jak nejlépe dokázal, a
zároveň si pomyslel, že pokud přežije tento a
příští den, kopne tu holku do prdele tak tvrdě,
že jí tam nadosmrti zůstane otisk.
Judy na něj třeštila oči s překvapeným
výrazem a nakonec přikývla. Když odtáhl
ruku od jejích úst, pohrdavě si je otřela a
odplivla si. „Skončili jsme spolu. Radši dám
tomu impotentnímu Jamiemu Vannayovi než
tobě, ty zasranej cvoku!“
Vrazil jí facku tak tvrdou, až se
zapotácela. Neupadla, ale neměla k tomu
daleko. Thomas a Steve vyjekli překvapením.
Jack si toho nevšímal. „Jak je ti libo. Teď
uděláš jednu věc, a pak už mě nikdy v životě
nemusíš vidět. Půjdeš s námi do kostela a
vyzpovídáš se ze svých hříchů, stejně jako
my. Děláš to pro sebe a pro svůj život. Jestli
budeš šťastnější s žiletkama v krku místo
toho, že bys na pět minut zapomněla na tu
svou arogantní prdel, tak si dělej co chceš a
zmiz mi z očí. Já ti radím, aby sis zachránila
život!“
Judy si posměšně odfrkla, ale zůstala
stát na místě. „Nech se vyšetřit,“ zabručela.

Jack ji neposlouchal. „Fajn, takže
jdeme!“
Všichni čtyři vešli do chladné budovy
zasvěcené svatému Petrovi. Jack už tady
jednou byl. Tenkrát jej matka přitáhla až sem
na nedělní mši. Toho dne ji nenáviděl víc než
kohokoli jiného na světě. Nic se od toho dne
nezměnilo, až na velkou dřevěnou podobiznu
Ježíše Krista v životní velikosti, na kterou si
nepamatoval. Ale pomyslel si, že to musí být
už přece jenom pár let, co ji sem instalovali.
Nevypadala úplně nová.
Prostřední uličkou se sunuli směrem
ke zpovědnici, což byla poměrně hezká
bouda ze smrkového dřeva, s mosaznými
klikami na obou dveřích. Nikdo z nich se
nezdržoval žádnými řečmi, kupodivu i Judy
mlčela. Jack se vlastně divil, že se venku
neotočila a neutekla, ale byl rád, že zůstala. I
když pro něj de facto nic neznamenala,
nechtěl ji nechat zemřít jako Freda. Stejně
však z celého feťáckého srdce doufal, že
když ta holka něco udělá špatně, bude to
ona, kdo zemře. On za svou chybu
nezaplatil, protože musel předat vzkaz
ostatním, tak si to alespoň domyslel. Místo
něj si to odskákal android Marvin. A kdyby
Judy měla způsobit smrt Stevena nebo
Thomase, nejspíš by ji zabil vlastnoručně
–bez čekání na chvíli, kdy se Bůh začne
nudit.
„Sedněte si sem a buďte tak slušní,
jak to jen jde. Opovažte se něco zašeptat,“
poručil. Sám byl plný soustředění, aby na tak
(ne)svatém místě neutrousil sprosté slovo.
Za dané situace by to mohlo mít fatální
následky. Všichni ho poslechli, dokonce i
Judy si sedla.
Jack z kapsy vytáhl značně zmenšený
výtisk bible a významně se zadíval na své tři
společníky. Už nešlo jen o kamarádství. Díval
se na lidi, s nimiž musel čelit smrti.
„Umíte Otčenáš?“ zeptal se
věcně.
Chlapci zavrtěli hlavou, Judy něco
procedila mezi zuby. Jack v tom rozeznal
otázku Děláš si srandu?
„Dobře. Já si to celé naštěstí
pamatuju. Ještě od mámy.“ Zalistoval na
konec knížky do sekce modliteb, a když

našel, co hledal, podal bibli Thomasovi.
„Naučte se to, zatímco budu uvnitř. Něco mi
říká, že to budeme potřebovat.“
Už na nic nečekal. Věděl, že
přesvědčivější už nebude.
Zamířil do zpovědnice, která byla
otevřená, jako by mu dávala najevo, že je
vítán. Neměl možnost se podívat, jestli je
někdo na místě pro kaplana, ale měl silné
tušení, že na něj někdo čeká.
Posadil se dovnitř a zavřel za sebou.
Ocitl se ve tmě, slabě krájené světélkem
skrze mřížky, za nimiž seděl kněz. Jack ho
neviděl, ale podle chraplavého dechu
usoudil, že ten muž bude zřejmě velmi starý.
Proboha, Jack ze srdce doufal, aby nebyl
nahluchlý.
Neměl tušení, jak to u zpovědi
normálně probíhá, a tak spustil jako
básničku: „Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď
vůle tvá – jako v nebi, tak i na zemi. Chléb
náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám
naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům – a neuveď nás v pokušení, ale
chraň nás od zlého,“ na chvíli se odmlčel a
pak dodal: „Amen.“
Když skončil, uvědomil si, že pláče.
Možná soustředěním, možná strachem.
Zabolelo ho vědomí, že to rozhodně není
kvůli Fredovi. „Otče?“
Z druhé strany zazněl smích, z něhož
Jacka zamrazilo. Bylo to už dlouho, kdy v
televizi viděl Fantomase, ale přesto si byl
jistý, že ten smích je úplně stejný, jaký
vydávala ta stvůra v modré masce. Mlčel.
Snažil se nezaječet. A to bylo zatraceně
těžké.
„Velmi dobře, synu,“ pronesl neznámý
tiše. „Velmi dobře. Vidím, že se opravdu
snažíš, když sis uvědomil, že jsi svou
hloupostí zabil svého přítele.“
Jackovi vyskočilo srdce až do krku. Už
tehdy, kdy zaslechl ten smích, mu blesklo
hlavou, že je tady něco zatraceně v
nepořádku. To, co sedělo za dřevěnou
stěnou, rozhodně nebyl žádný kněz. Neměl
čas přemýšlet, s kým má tu čest. Věděl jen,
že tam rozhodně nesedí člověk. Musel se
soustředit ze všech sil, aby nic nepodělal.
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„Otče? Kdo vlastně jste?“ hlesl. Musel zůstat
klidný v hlase, což je pro smrtelně
vyděšeného člověka velmi těžký úkol.
„Nejsi tady proto, abys kladl otázky,“
zašeptal neznámý. „Pověz mi své hříchy,
synu.“
Jack se zhluboka nadechl. „Zhřešil
jsem, otče. S radostí jsem ponižoval Boha,
bavil se výsměchem, hrál jsem špatnou
hudbu, z mých úst vyšlo mnoho hříšných
slov, mé žíly okusily mnoho nečisté krveX“
Neznámý zaburácel smíchy. Jack
zmlkl, jako by do něj uhodilo. V hlavě mu
dupaly tisíce koní a srdce skákalo v hrudi
jako dítě přes švihadlo. Právě se mu podařil
životní výkon v ušlechtilé mluvě, ale stejně to
nemuselo stačit. Ksakru, vždyť už počítal
vteřiny, kdy se určitě ta stěna protrhne a
vynoří se z ní obrovská chapadlovitá ruka,
která si jej přitáhne a vyrve mu ten jeho
velkej neupřímnej jazyk, aby si na něm ta
stvůra, které ruka patřila, pochutnala jako na
jednohubceX Kolik už napočítal vteřin?
Deset? Dvacet?
Neznámý však promluvil. A znělo to
velmi spokojeně.
„Slyším tě dobře, synu, a dobře tě
poslouchám. Nechť ti bude naším Pánem a
Spasitelem odpuštěno, protože všichni jsme
Boží děti a Bůh je velmi, velmi milostivý ke
svým dětem. Pomodleme se ještě jednou.
OtčenášX“
Jack: „Xjenž jsi na nebesíchX“
Otec: „Xposvěť se jméno tvéX“
Jack: „Xpřijď království tvéX“
Otec: „Xbuď vůle tvá – jak v nebi, tak
i na zemi.“
Jack: „Chléb náš vezdejší dej nám
dnes a odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům – “
„Lituješ svého činu?!“ vyštěkl
Otec/Neznámý.
Jack: „Xa neuveď nás v pokušení – “
„Ticho! Lituješ svého činu?!“
Jack se vzpamatoval. „Ano.“
„Říkáš pravdu?“
„Ano.“
„Přísaháš před samotným Bohem?“
„Ano!“
„Budeš se kát?“
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„Ano, otče, budu se – “
„Ticho!“ zaburácel hlas. „Budeš
nadosmrti ctít Boha?“
„Ano, otče.“
„Miluješ Boha?!“
„Ano!“
„Uděláš bez váhání, oč tě Bůh
požádá?!“
„Ano!“
„Řekni, že Bůh je ten největší
zkurvenec na světě!“
„Ano!“ zavřeštěl Jack. Tělem jako by
mu přitom proběhl elektrický proud.
„Řekni to!“
„Bůh je tenX“
– a neuveď nás v pokušeníG
Jack byl našponovaný jako kytarová
struna. Už měl na jazyku poslední slova.
Stačila vteřina zaváhání a mohlo být
dokonáno. Ale něco v jeho mozku se
zarazilo.
Teď, když mu dvě vteřiny ticha
poskytly čas na myšlení, uvědomil si spoustu
věcí. Neznámý ho tlačil do pasti a málem se
mu podařilo ho zmást. Nechtěl, aby Jack
dokončil modlitbu. Ve chvíli, kdyX
(„Řekni to! Řekni to!“ ječel ten, který
nemohl být knězem.)
– a neuveď nás v pokušeníG
Jackovi se útroby obrátily naruby.
Neznámý musel vědět, jak Jack nenávidí
Boha, přestože se modlil. Nabízel mu
možnost ulevit svým skutečným emocím.
Pokušitel! Neboli ďábel – právě to sedělo za
dřevěnou stěnou tenkou ani ne pět
centimetrů.
„Ne, otče,“ odpověděl. Byla to sázka
do loterie.
„Řekni to! Slíbil jsi – “
„Neřeknu to, otče.“
Pokušitel zakvílel jako vichřice.
Jackovi se na zádech znovu usadila ledová
myš.
„Je to vůle Boží! Řekni to, ty zasranej
malej hajzle! Řekni to a dodrž své slovo!“
Jack si s uspokojením pomyslel, že
rozzuřit vyšší bytost nemusí být vždycky na
škodu. Tentokrát ho nedostanou. Pokušitel
ho dokázal nalákat na jehlu s tou rajskou
látkou, ale tentokrát jej neoklame. Nenechá

se vyprovokovat ani k obyčejnému klení!
„Je to vůle tvá, nikoli Boží,“
poznamenal Jack tiše. „Neřeknu to.“
„Zemřeš! Chcípneš mýma vlastníma
rukama, když to neřekneš! Přísahám, že tě
zabiju!“
„NEŘEKNU TO!“
V jednu strašlivou chvíli si byl Jack
jistý, že to pokušitel udělá, že se na něj vrhne
stěna nestěna a nadělá z něj fašírku, ale
když ta věc za zdí vztekle zavyla jako
vlkodlak, bylo mu jasné, že tentokrát vyhrál.
Pokušitel řval jako šílenec, tak nelidsky, že se
konečně ukázala jeho pravá přirozenost.
Ječel, kvílel, kopal kolem sebe, mlátil do
stěny, až se otřásala, ale to všechno Jacka
nechalo chladným. Ta věc ho nemohla zabít.
Neměla Boží podpis na Jackově popravčí
listině. Tak alespoň vybila svoji zlost jiným,
hodně hlasitým způsobem.
Za chvíli umlkla i ozvěna ječícího
démona a rozhostilo se znovu hrobové ticho.
„Blahopřeji, synu,“ řekl Pokušitel už
zase tím chladným a klidným hlasem, v němž
se tolik podobal Fantomasovi. „Část tvého
úkolu je splněna. Jsi silný. Možná přece jen
zůstaneš naživu.“
„Děkuji, otče.“
„Můžeš jít. Pošli sem dalšího.
Pochybuji, že budou všichni stejně úspěšní
jako ty.“ Smích.
Na Jacka skutečně dolehly vážné
starosti. On byl stále tím jediným, kdo si plně
uvědomoval závažnost celé patálie. Vystoupil
ze zpovědnice a nechal to pochechtávání ve
tmě samotné.
Už si tvořil plán, jak na své přátele
naléhat, ale když na ně pohlédl a viděl jejich
obličeje, poznal, že to snad ani nebude
potřeba. Oba chlapci stáli na nohou, jako by
před chvílí v úleku vyskočili, byli bledí jako
stěny a třeštili na něj oči. Judy seděla s rukou
před ústy. Na té druhé už si nehty okousala.
Bible ležela vedle na židli. Jack doufal, že
dobře posloužila.
„Co se tam dělo? Jacku! To
vřískáníX“
Jack se jí podíval do očí a zmohl se
na lehký úsměv, přestože mu vesele moc
nebylo. Cítil se lépe, ale sžírala jej jistota, že

ta věc uvnitř má ještě své trumfy, které
nepochybně vytáhne na jeho kamarády. Vzal
Thomase a Stevena kolem ramen a přinutil
je, aby se posadili. „To, co sedí vevnitř, není
farář ani žádej jinej člověk,“ zašeptal. „Jsme
neustále pod dozorem a ono to čeká, až
uděláme chybu. A je vidět, že vyšším sílám
nejde zdaleka jen o naše poučení a pokání.
Chtěj se hlavně bavit. Sedí tam démon, nebo
ďábel, nebo co. Pokušitel. Bude se vás snažit
vyprovokovat ke hříchu. Musíte za každou
cenu Bohu vyznat lásku a pokoru. Opovažte
se klít, nadávat, anebo mluvit tak, jak jste
zvyklí. Právě o to mu jde. Nesmíte dát Bohu
důvod, aby mu dovolil vás zabít. Musíte splnit
podmínky, který nám všem dal!“
Když naléhal, aby jeho přátelé vyjádřili
lásku k Bohu, znovu si připomněl, jak moc ho
nenávidí, když mu ten všemohoucí hajzl
hrozí smrtí a ještě z něj dělá otroka v aréně
plné démonů. Očistec před smrtí. Nemělo by
to být náhodou obráceně?
Zamžikal, aby zaostřil obličeje před
sebou. Všichni na něj hleděli jako uhranutí. A
všichni měli strach.
„Já jdu pryčX,“ hlesla Judy. Skoro
vzlykala a odmítala Jackovi pohlédnout do
očí.
Jacka na okamžik přemohl pocit
škodolibého uspokojení. „Jak je ti libo, zlato.
Klidně běž a vychutnávej si každou vteřinu,
kterou ti Bůh dá, protože nejpozději do
půlnoci si pro tebe přijde Zubatá.“
Čekal.
Judy vypadala, že se každým
okamžikem zhroutí, ale zůstala dál sedět.
Jack přikývl a dodal: „Půjdeš poslední.“ Pak
se obrátil k Thomasovi, který z těch tří
vypadal nejvíc vyrovnaně. Byl koneckonců
suverénně nejstarší. „Mohl bys?“ tázal se ho.
Věděl, že ho přítel pochopil.
Thomas přikývl a vstal. Třásla se mu
kolena, takže chůzí připomínal velmi starého
člověka. Klouby prstů měl zbělené napětím,
jak obě ruce zatínal v pěsti. Ale jinak nedal
na sobě nic znát. Bez zastavení přešel kolem
oltáře, a pak vstoupil do boudy, v níž čekal
ďáblův služebník.
Dveře se zavřely a nastalo
několikaminutové ticho. Jack si uvědomil, že
73

přes smrkové dřevo zpovědnice je slyšet jen
velmi málo. Přesto od sebe dokázal rozlišit
Thomasovo tiché mumlání a chladný šepot
démona.
Tom odříkával Otčenáš, klidně a bez
chyby, jak se zdálo. Jack měl přesto nervy
tak napjaté, až se bál, že ho snad raní
mrtvice. Bylo to všechno jaksi těžší, protože
teď neměl kontrolu nad tím, co se uvnitř dělo.
Tom už horlivě potvrzoval démonovy otázky,
které vyštěkával jako dobrman. A jestli se
Thomas nechá oklamatX inu, ta věc uvnitř
ho sežere, jako by byl pečené prase.
A zase ticho. Několik nekonečných
vteřin. Pak se kostelem rozezněl Pokušitelův
hlas, rozzuřenější než kdy jindy: „Tvoje
máma kouří ptáky v pekle! Mně to udělala
taky a řeknu ti, že je to fakt dobrá děvka! Co
na to řekneš? Co na to povíš, synu děvky?!“
Jackovi jako by se v žaludku objevil
pořádně velký kus ledu. Steve vedle něj
vypadal zrovna tak, o Judy ani nemluvě. Ale
hlas Thomase téměř nebyl slyšet. Bojoval.
„Mám tady pro tebe místečko, hochu!
Napřed ti vymlátím všechny zuby, a pak tě
nechám voprcat od všech nadrženejch
existencí, co mám na skladě! Jak se ti to
bude líbit?!“
Thomas pronikavě odpověděl. To, co
řekl, Jacka nevýslovně potěšilo a naplnilo
hrdostí. „Povídej si, co chceš. Miluji Boha, a
ten zcela jistě ví, jak se mnou naloží. Otče
náš, neuveď mě v pokušení! Sláva Bohu,
sláva – “
Byl přehlušen jekotem. Jack se
zazubil od ucha k uchu. Byl na Thomase
neuvěřitelně hrdý. Jeho úlevu nedokázalo
zmírnit ani to příšerné škrabání do dřeva.
Démon chvíli šílel, ale pak ztichl. Zanedlouho
se otevřely dveře zpovědnice a vystoupil
Thomas s vítězoslavným výrazem.

VIII.
Jack i Thomas, kteří se během svých
pěti minut uvnitř proměnili v mnohem
dospělejší muže, než jakými kdy byli, teď
vysvětlovali Stevenovi, co a jak musí udělat,
aby uspěl při zpovědi, nebo spíše při
zkoušce pevné vůle. Démon už použil
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slaboduchý trik a hru na nenávist. Bylo
záhadou, co zkusí tentokrát.
Steven se po chvíli trochu uklidnil, ale
jeho barva stále vypadala velmi nezdravě.
Oba chlapci ho konejšili, jak jen mohli.
Nakonec se přece jen zvedl a šouravou chůzí
vkročil do nejhorší místnosti na světě. Jack si
pomyslel, že proti tomuhle je Dům hrůzy
sranda.
Trvalo to déle, mnohem déle než v
případě Thomase nebo Jacka. Démon Steva
dokázal mučit celých patnáct minut.
Posledních pět démon vyřvával ty nejhorší
útržky ze Stevenova života. O některých jeho
přátelé věděli, něco pro ně bylo nové. Všichni
se třásli, když si pomysleli, jak se Steve musí
cítit. Démon tentokrát vsadil na hanbu. Steve
byl slabší než jeho dva kamarádi. Kytarový
král byl psychicky na dně.
„Když jsi měl poprvý skočit ze
čtyřmetrovky, pochcal ses tam nahoře jako
malá holka! A všichni to viděli!“ hulákal
chladný hlas, ale Steve stále mlčel. Jack si
pro sebe řekl, že jestli se Steve z té smrtící
místnosti vrátí, už si z něho nikdy v životě
nebude utahovat. Ani z legrace.
„Pěkně jsi kecal těm svým
kamarádům, chlapečku! Nikdy jsi s nikým
nešukal! Chudááček malej, on je ještě panic!
Ubožák!“
Nakonec se vyřvávání proměnilo v
jekot a vzteklé škrabání a mlácení do stěn.
Bouda se tentokrát doslova otřásala. To
všechno bylo pro Jacka a Thomase jako dar
z nebes, protože bylo jasné, že Steve
vydržel.
Když se vrátil k nim a nechal démona
čekat na poslední oběť, Steve působil
dojmem, že kromě své důstojnosti v boudě
ztratil i dva litry krve. Posadil se a přestože
ho kluci objímali a plácali po rameni,
nepřestával hledět na svá kolena.
Teď byla na řadě Judy.
Jack z toho neměl dobrý pocit. Steve
na tom byl špatně, jen co je pravda, ale bude
v pořádku. Jenže démon tentokrát prohrál jen
těsně a svou poslední oběť bude chtít vzít s
sebou za každou cenu. Jack teď šíleně
litoval, že Judy neposlal jako druhou.
„JáX já tam nemůžu, Jacku, prosím,

nenuť mě k tomu.“ Brečela. Bylo úžasné, jak
se za tu chvíli změnila. Ještě před
okamžikem by ji Jack nejraději uškrtil. A teď
tu plakala mladá, křehká dívka, která prostě
měla strach.
Jack udělal to, co ještě nikdy v životě.
Upřímně ji políbil na ústa. Jindy to dělal zcela
z nutnosti. Ze stejného důvodu, jako se
každé ráno chodil vymočit. Ale tentokrát to
byl skutečný polibek, protože ona si to
zasloužila. Jack doslova žasl, jak rychle ji
kostel proměnil z vulgárního hovada v
normální lidskou bytost. „Poslouchej, Judy,“
zašeptal a hladil ji po vlasech, když mu
přitiskla čelo k hrudi, „může to skončit. Když
to zvládneš, určitě se ti už nic nestane. Ty jsi
s námi nehrála. My ještě budeme mít práci,
ale ty nehraješ, nepíšeš texty ani nebereš
drogy. Bude po všem. Musíš udělat jen
tohle.“ Snažil se ze všech sil. „Viděla jsi. Je to
snadné.“ To lhal, ach, jak strašlivě jí teď lhal.
Judy na něj pohlédla a bylo znát, že
se alespoň trochu sebrala. Jack jí pomohl
vstát a dovedl ji až ke zpovědnici. Ignoroval
pud sebezáchovy, který v jednom kuse křičel,
aby se k té strašlivé boudě už nikdy
nepřibližoval.
Naposledy ji k sobě obrátil a řekl:
„Pamatuj na Otčenáš.“
Nakonec to byla Judy, kdo se usmál
jako poslední. Pak se dveře zavřely.
Jack se vrátil na své místo vedle
Stevena, který se trochu třásl a prázdným
pohledem zíral na dveře, které za sebou
Judy zavřela. Thomas ani nedutal. Byl natolik
rozumný, že před Judy neoznačil Jacka za
lháře. Oba se báli. Oba měli zlé tušení, že
démon tentokrát zvítězí.
Judy spustila Otčenáš. Hra začala.

IX.
Ani Steven, ani Thomas, a dokonce
ani Jack neměl tušení, co se v boudě
odehrálo asi dvacet vteřin poté, co se za
Judy zabouchly dveře. Ale bylo naprosto
jisté, že se stalo buď něco neuvěřitelně
dobrého, nebo naopak strašného. Ve chvíli,
kdy Judy odříkala třetí verš, začal démon
neskutečným způsobem ječet.

„NE! NE! PROSÍM! NE! TO PÁLÍ! NE!
PŘESTAŇ!“
Všichni tři chlapci sebou trhli a začali
se šokovaně dívat jeden na druhého. Jacka
polila hrůza z toho nelidského jekotu a
zároveň radost z toho, co slyší. Ale co se to
sakra vlastně stalo?
Judy se chopila šance a pokračovala
mnohem hlasitěji: „Xjako v nebi, tak i na
zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a
odpusť nám naše viny!“
„PŘESTAŇ! PŘESTAŇ! PROSÍM!
PROSÍM! UŽ NE!“
Jack a Thomas byli na nohou. Tohle
vůbec nebylo logické! Kdy kdo slyšel o tom,
že by ďábel někdy prosil?!
„Neuveď nás v pokušení, ale chraň
nás od zlého!“ hulákala Judy. V jejím hlase
rostla radostná horlivost.
„NE! UŽX NE!“
„AMEN!“ zaburácela Judy.
Vtom knězova část zpovědnice
vybuchla jako časovaná bomba. Ozvala se
tak ohlušující rána, jako by právě v kostele
někdo odpálil plnou vlečku TNT. Celý kostel
se mohutně otřásl a snad jen zázrakem
všechna okna zůstala na svém místě. Levá
dvířka zpovědnice uletěla a třísky se rozlétly
do všech stran. Jedna z nich jen těsně
minula Thomasovu hlavu. Z díry po dveřích
se vyvalil hustý dým.
„Judy!“ zakřičel Jack. Jeho dívka byla
v té části boudy, která zůstala celá, ale přesto
byla pravděpodobnost, že se jí něco stalo, až
příliš velká. „Judy!“
Její dveře se rozrazily a Judy vyběhla
ven. Vůbec nic jí nebylo. Jack vydechl
úlevou. Nejen že se Judy nic nestalo, ale
ještě to démonovi pěkně ukázala. Když se
rozplynul dým nad troskami zpovědnice, po
tom ďábelském stvoření nebylo ani stopy.
Exploze ho musela rozmetat na malé
kousíčky.
Judy zavýskla a rozběhla se k
chlapcům.
„Viděli jste to? Viděli jste to?“ křičela
nadšeně a v tom bojovém pokřiku úplně
zapomněla na to nejdůležitější. „Jak jsem ho
zničila! Natrhla jsem tomu hnusnýmu hajzlovi
prdel! Žádný hovado z pekla ani z nebe si na
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mě ani netroufne! Všichni ti kreténi mi
můžou-“
Jack řval už před dvěma vteřinami, ale
Judy byla tak zapálená, že ho ani neslyšela.
„Judy, ne! Mlč! Ticho!“
Judy se zarazila v půli věty. Ztuhla na
místě s ústy otevřenými. Kostelem totiž právě
zazněl démonův smích. Chladný a takový,
jakým se mohl chlubit jedině Fantomas.
Na Jacka padl stotunový balvan
zoufalství, který ho donutil vyjeknout.
Thomas a Steve vedle něj také vykřikli, když
si všichni najednou uvědomili tutéž věc.
Démon nebyl tím, před čím museli padnout
na kolena a prosit o odpuštění. Byl pouze
prostředkem, zástupcem druhé strany, která
si hájila své zájmy. Byl to Bůh, kdo proti nim
stál. Démon to vědělX proto tentokrát vsadil
na to nejpřirozenější, co v mladém člověku
dřímá. Vsadil na pýchu. A svůj poslední boj
sice vyhrál zbaběle, ale přesto.
Bylo pozdě cokoli napravit. Ještě než
se Judy stačila rozplakat, když si s hrůzou
uvědomila, co provedla, ozvalo se zaskřípání
dřeva. Přestože byli všichni v šoku, dokázali
se ohlédnout směrem k oltáři. To, co pak
viděli, jim vnitřnosti muselo převrátit naruby:
Dřevěný Ježíš Kristus už neměl hlavu
padlou na rameno. Visel na kříži s hlavou
vztyčenou a černýma očima upřenýma přímo
na Judy. Ty oči jako jediné byly skutečně
živé. Od jejich vlhkého povrchu se odráželo
světlo. Ježíš odtrhl pravou ruku od kříže, až
všechny hřebíky na zápěstí zavrzaly. Teď byl
ke kříži připoután jen zády a zápěstím levé
ruky. Ten parchant se smál.
Jack (ani nikdo z ostatních) nebyl
schopen slova. Sám si připadal, že se vůbec
nemůže pohnout. Jako by mu ten svatý
panák ukradl život a dřevo ze svého těla
věnoval jemu. Vzpamatoval se až ve chvíli,
kdy Ježíš sňal ze své hlavy trnovou korunu a
pravou ruku natáhl za své levé rameno, jako
by se chystal k hodu.
„Judy! Utíkej!“
Tomův řev sice měl účinek, ale zazněl
příliš pozdě. Příliš pozdě na to, aby kdokoliv
z chlapců stihl zasáhnout. Judy se vzlykaje
rozeběhla do uličky směrem ke vchodu do
kostela, ale to už trnová koruna zasvištěla
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vzduchem jako létající talíř a během vteřiny
dívku dohonila. Ještě poté, co se ten železný
ostnatý kruh zarazil do stěny kostela, Judy
běžela. Její hlava však už nebyla na svém
místě. Jako useknutá halloweenská dýně
letěla vzduchem vedle tělaX
Všichni tři chlapci z plna hrdla zaječeli.
Naskytl se jim pohled na mohutný stříkanec
krve, co vylétl z Judyina krku, na její tělo,
které plesklo na podlahu a ještě chvíli po ní
ujíždělo, na její hlavu, jež se odkutálela až do
hlavních vrat, a to všechno je donutilo ječet,
jako by je na nože brali.
„Ty!“ řval Jack, který se jako první
dokázal pohnout a obrátit se k opět nehybné
podobizně. Zmocnil se ho takový hněv, jaký
dosud neznal. „Ty hnus- “
Větu naštěstí nedokončil, protože ho
něco hrubě srazilo k zemi a sevřelo mu ústa.
Chvíli se zmítal, ale uklidnil se, když si
uvědomil, co se stalo. Thomas byl natolik
pohotový, že ho zastavil ještě dřív, než stačil
svým vztekem způsobit další katastrofu. Jeho
mysl byla příliš zatemněná a rozzuřená
ztrátou Judy, té, do které by se po dnešku
možná dokázal i zamilovat.
V tu ránu zvenčí zaječela nějaká žena.
Jack okamžitě vyskočil a uvědomil si, že
hlava jeho přítelkyně už není vidět. Musela
se skutálet po schodech na ulici. A někdo si jí
všiml!
Steve si přiložil ruku k ústům a vykřikl
do ní. Vypadal vůbec nejhůře, jako by
každým okamžikem měl dostat infarkt. Ale
nebyl natolik šokovaný, aby neztratil hlavu
jako před okamžikem JackX nebo Judy,
která ji ztratila doslova.
„Zadní vchod!“ zahulákal Thomas,
popadl Jacka za límec u košile a táhl ho do
postranních dveří. Steve jim byl v patách.
Museli zmizet dříve, než si někdo všimne
také jich.
„Sbohem, Judy,“ vydechl Jack, když
opustili kostel a utíkali jako o život co nejdále
od místa, kde si právě nějaká žena všimla
useknuté lidské hlavy.

X.
Tři chlapci, kteří toho dne už přišli o
dva blízké, se zastavili až o tři bloky dál u
jedné zídky ozdobené graffiti. Thomas
neustále kontroloval Jacka, který si svíral
pravé předloktí a bolestně se šklebil. Pak
otřel krev ze své ruky a spatřil jasně
červenou jedenáctku.
„Teď už můžeš klít,“ řekl Thomas
jemně. Opřel se o zídku a zavřel oči. Hrudník
se mu rychle zvedal a zase klesal. Steve se
opřel o kolena a rozkašlal se.
„Kurva!“ zahulákal Jack a kopnutím
zbavil zídku několika vrstev omítky. „Do
hajzlu! Mělo mě to napadnout!“
Thomas se ozval se strašlivým
dotazem: „Jacku, a co když ona zemřít měla?
Co když nad tím, co se děje, nemáme
žádnou moc a oni si s náma prostě jen
pohrávaj? Jak víš, že až splníme, co po nás
chtějí, nezabijou nás taky?“
Jack se na něj sklíčeně podíval.
„Nevím to. Ale politicky vzato: nemáme jinou
možnost. Vím, že když nic neuděláme,
chcípneme určitě. Když splníme podmínky
téhle zasrané hry, máme alespoň šanci.“
Thomas přikývl. Bylo vidět, že tuhle
možnost v hlavě mnohokrát přehrával a také
nedospěl k jinému závěru. Naštěstí už se na
nic nezeptal a Jack mu za to byl vděčný.
Potřeboval chvilku klidu, jen chvilku, aby si
mohl namluvit, že není zodpovědný za smrt
své holky. Jak se to všechno zdálo tak
jednoduché, když ta budka explodovala a
Judy z ní vyběhla s radostným pokřikemX
Na kratičkou chvíli byl přesvědčený, že
zvítězili, že zbytek už bude jen brnkačka, ale
pak se plán toho zbabělého zmetka podařil a
Judy zapomněla, jak má mluvit. Bůh se
musel zatraceně bavit, když to pozoroval.
Určitě k tomu usrkával pivo a ládoval se
křupkama, hajzl.
Ale pořád byli naživu ještě oni tři. A
měli toho ještě dost na práci. Spálit texty a
noty, každý zničit svůj nástroj, zlikvidovat
všechno, co je jakkoliv protikřesťanské. To se
ale za jedenáct hodin zvládnout dalo, a to i s
pauzou na kafíčko a cigárko. Jacka čekal
ještě jeden úkol navíc, z čehož byl mnohem

rozpačitější. Včelka Mája má utrum, a to
definitivně. Stačí si jednou jedinkrát odskočit
do ráje a bude následovat trvalý pobyt v
luxusním, pětihvězdičkovém pekle. A co mu
dále dělalo starosti, byl Steve. Od své
návštěvy ve zpovědnici nepromluvil ani slovo
a stále vypadal, že se každým okamžikem
rozpláče a pozvrací zároveň.
Alespoň se můžu předběžně podívat,
jak budu vypadat já, až se dostaví absťák.
Jenže když si naposledy šlehl před
čtyřmi hodinami, neměl by mít s nedostatkem
drogy problémy. Ne do půlnoci. To byla
aspoň nějaká pozitivní věc, i když by bez
váhání vyměnil Fredův život třeba za padesát
absťáků.
(neříkej dvakrát, bráško)
„Co teď?“ ozval se Thomas nakonec.
„Teď doděláme, co musíme. Vrátíme
se do domu Marvinových a zničíme všechny
věci, který by mohly Boha urazit. Co se dá
spálit, spálíme. Pak zničíme nástroje a
budeme se modlit, abychom po půlnoci
zůstali naživu.“
„Musíme zničit všechny nástroje?“ To
řekl Steve. Promluvil poprvé od doby, kdy
vyšel z démonovy zpovědnice. V jeho hlase
zněla strašlivá úzkost.
„Přesně tak. Každej z nás musí zničit
ten svůj. Pro jistotu to skoncujeme i s
Fredovýma klávesama. Nemůžeme si dovolit
riskovat.“
Steve vypadal naprosto zničeně.
Thomas mu položil ruku na rameno se
slovy: „Teď už to nebude taková hrůza,
Steve. Máme poměrně dost času a nestojí
proti nám ten ďábelskej zmrd.“
Jack si pomyslel, že to není tak docela
pravda, ale zachoval mlčení. Bohužel
Thomas řekl ještě něco: „A pokud jde o to, co
jsme o tobě slyšeli v kosteleX“
„Sklapni!“ Steve setřásl Thomasovu
ruku ze svého ramene a otočil se k nim
oběma zády. „Už mi to nikdy nepřipomínejte!“
„
Nebudeme,“ okamžitě odpověděl
Jack. Thomas jeho ujištění potvrdil. Teď
nebyla vhodná chvíle pokoušet Stevenovy
city, když bylo v sázce tolik. Jack si byl jistý,
že Steven nebude už nikdy jako dřív, ale ve
srovnání s tím, že bude žít, byla ta chvilka ve
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zpovědnici dostatečným vykoupením.
Odebrali se společně směrem k domu
rodičů zesnulého Freda Marvina, aby
dokončili očistec, který pro ně připravily vyšší
síly, a modlili se, aby Fredovi rodiče dnes
večer nedorazili. Možná byli takovými rodiči,
že je ani smrt syna nedokázala odtrhnout od
budování té jejich podělané kariéry. Jack v to
doufal.

XI.
Devítka. Takové číslo se právě
formovalo na Jackově předloktí a ta bolest ho
doháněla téměř k šílenství. Čas běžel sice
podivuhodně rychle, ale nebylo možné o něm
ztrácet přehled, takže to mučivé odpočítávání
si ten nahoře vážně mohl odpustit. Ale to by
mu přece nebylo podobné, aby si nechal
odepřít takovou zábavu. Jack se mu vlastně
moc nedivil. Každý má v sobě sadistického
démona, který touží po pohledu na utrpení,
tak proč by jej nemohl mít v sobě i ten, k
němuž se modlí tolik lidí, aniž by tušili, jaké
svinstvo zrovna provádí jedné nešťastné
partičce, která si prostě jen chtěla zpestřit
život metalovou hudbou? Byli hříšníci, byli
mladí a drzí výrostci, kterým nic nebylo
svaté, ale tohle že si skutečně zasloužili? Co
vrazi? Nebo lidé, co svou bezohledností
zničili tolik lidských životů, že se o nich bude
ještě sto let psát jako o pěkných zrůdách?
Proč zrovna oni? Proč ten ješitnej hňup
nenechal zlikvidovat Charlese Mansona v
době, kdy byl zatím pouhým vyšinutým
satanistou, a místo toho dopustil, aby nějaký
hovado v Dakotě zastřelilo Johna Lennona?
Jacka napadlo – a muselo to už dávno
napadnout i jeho přátele – že otázka proč je
v tomhle případě zbytečná. Proč v každém
díle South Parku musí umřít Kenny? Nejspíš
ze stejného důvodu jako zemřou oni, pokud
neseknou se svou vášní (v případě Jacka se
dvěma vášněmi). Prostě to nemá logiku. A
vyšší síla logiku nepotřebuje k tomu, aby si z
někoho dělala srandu.
Teď pobíhali po sklepě domu
Marvinových a házeli na hromadu všechno,
co za ten čas nashromáždili o metalové
hudbě, satanismu, okultismu a podobných
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blbostech, které existují přece jen pro zábavu
dětí, sakra, ne proto, aby urážely toho
nejvyššího. Už toho byla pěkná hromada.
Všechno, co se dalo spálit. Počínaje texty,
notovými
papíry,
kreslenými
skeči,
poznámkami, náčrtky, spiritistickou tabulkou,
kterou kdysi nakreslil Thomas a na níž byl
náležitě pyšný, časopisy, tričky s logy
metalových skupin, dekou s vizitkou Chiméry,
kterou kdysi Jack koupil pro Judy, Fredovou
čepicí od Messiah, plakáty, upomínkovými
předměty z koncertůX prostě počínaje
kvantem krámů, které představovaly jejich
společné zájmy. Výhoda byla, že žádný z
chlapců neměl nic takového přímo u sebe
doma. Všechno dělali společně a všechno
také skladovali na společném místě. Fred
Marvin – buď k němu, ty svinský Bože,
milostiv – vždycky říkával, že ta pravá
atmosféra se má udržovat uvnitř zkušebny
(tedy té díry, kde hráli), ale chlapci neměli
doma žádné takové věci spíše z toho
důvodu, že Stevenův otec byl ožrala a rapl,
který neuznával nic jiného než hudbu Glena
Millera, a za metalový plakát by nejspíš
Steva osobně zmlátil, Thomas měl už jen
otce - katolíka, který k tomu všemu ještě
umíral na rakovinu a Thomas ho měl rád,
takže mu nepřidělával ani tak nesmyslné
starosti, no a Jack, inu, pojem „doma“ snad
ani neznal. Ale stejně to byla až podivná
náhoda, že se nikde jinde nenašel ani
přívěsek na klíče, který by znamenal
obrovský průser. Vlastně by stačilo jen
vyhodit do vzduchu ten zavšivenej sklep i s
barákem a celá ta šílená hra by možná
skončila šťastně.
Nejdříve si pomysleli, že by mohli
všechny ty věci zničit v krbu v obýváku, ale
Thomas tu možnost okamžitě zavrhl. „Viděls
někdy v létě, aby se kouřilo z komína u
obytnýho domu? Ještě nějaký pako zavolá
hasiče.“ S tím Jack souhlasil a Steve mlčel
jako vždy. Nakonec se rozhodli, že to
všechno spálí nedaleko odtud na skládce za
městem. Byla to asi půlhodina chůze, takže
by jim k tomu stačil ten dvoukolák, který
Marvinovým rezivěl za domem.
Thomas se tvářil spokojeně, když
prošmejdil každý kout sklepa a mnul si ruce

se slovy Jestli tady něco zbylo, podejte mi
slepeckou hůl, ale byl zřejmě sám, kdo se
dokázal usmát. Steve uvnitř své hlavy stále
ještě bojoval sám se sebou a vyhýbal se
očnímu kontaktu. Jacka to mrzelo. Mrzelo ho
to stejně jako Fredova smrt, kterou způsobil
svou hloupostí, nebo chyba, která se
odehrála před pár hodinami v kostele. Ale
Jack měl na krku důležitější starosti.
Nedokázal si to vysvětlit, ale za poslední
hodinu si jeho tělo už několikrát velmi
nepříjemně řeklo o heroin. Nebyla to chuť,
ale potřeba! Byl si jistý, že tohle je další z děl
toho idiotského Pokušitele.
„Máme všechno?“ tázal se Thomas
ostatních. Hrdě shlížel na hromadu cenností,
které se brzy stanou potravou pro plameny.
Jack už chtěl odpovědět, ale zarazil
se. „Počkej.“ Poklekl a začal se v papírech
přehrabovat. Věděl, co hledá, a byl si jistý, že
ten konkrétní papírek nalezne. O to horší byl
jeho šok, když po několikaminutovém hledání
nedržel v ruce nic.
Thomas: „Co chybí?“
Jack strnul. To, co chybělo, byl papírek
s novým textem k písni Ave Satanas, té, kvůli
níž se Bůh tak nasral. Jack prohledal kapsy:
žvýkačky, cigára, klíče, autobusová jízdenka,
valiumX žádný lístek s textem!
„Jacku!“ dotíral Thomas netrpělivě.
„Co chybí?“
„Ten papír s novým textem. To vůbec
nejdůležitější ze všeho.“
„Neříkej, že hoX“
„Nemám ho!“ vyštěkl Jack.
„Děláš si prdel, nebo – “
Jack vztekle vyskočil na nohy a obrátil
se k Thomasovi se slovy: „Vypadám, že se
dobře bavím? Do prdele, buď chvíli zticha.
Musím si vzpomenout, kde jsem viděl ten cár
papíru naposled!“
Thomas poslechl, ale nezdálo se, že
to udělal kvůli Jackovu nadávání. Možná si
všiml těch očí feťáka. No a co?
Když včera odcházeli, byl Jack v
heroinovém nebi. Ale vzpomněl si, že ten text
měl u sebe aX ano! Zastrčil si ho do kapsy.
Byla to kapsa stejných džínů, co měl teď na
sobě. V jednu hroznou chvíli si pomyslel, že
papírek někde ztratil, když upalovali z

kostela, ale tuto možnost raději ani nepouštěl
na mysl. Jestli byla pravdivá, mohl udělat
kamarádům pápá jako ti pitomí Teletubbies,
na které se občas koukali, když bývali
zkouření. Kapsy džínů byly však těsné a
nezdálo se docela možné, že by z nich papír
jen tak vyklouzl. Ten text musel být někde u
Jacka doma, určitě tam musel být!
„Musím jít,“ řekl nahlas a vydal se
nahoru po schodech. Cestou míjel Steva,
který stále vypadal, jako by ho něco na
podlaze nevýslovně zaujalo.
„Kam?“
„Pro ten zatracenej text. Musí být
někde u mě, ale co já vím, kam jsem ho dal,
než mě Judy svlíklaX“
„Co my?“ Thomas zvedl obočí. Taková
hloupá otázka mu nebyla moc podobná.
„Zajeďte na skládku a spalte, co
můžete,“ poručil Jack. Myšlenkově už byl u
sebe doma a přehrával si své děravé
vzpomínky jako film: v koupelně určitě ne,
ložnice možná, obývák možnáX v koupelně
to určitě není!
Než stačil Thomas odpovědět, Jack už
se řítil z domu Marvinových. Byl hlupák, že
nepomyslel na text dřív. Copak poprvé, to byl
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k smrti vyděšený a navíc šlo o Freda.
Podruhé, když tahal Judy z postele, už
vyloženě selhal.
Přidal do kroku po rozpálené ulici ještě
rychleji. Čas se podivně zrychloval. Brzy se
určitě ukáže osmička, pak sedmička, šestka
a nakonecX Vaya con Dios, Amigos.

XII.
Než Jack dorazil do svého doupěte,
musel do sebe hodit dva diazepamy.
Očekával, že po dopolední jízdě se dostaví
odvykací příznaky, ale tohle nebyly jen žádné
zatracené daně za trošku vzrůša. Měl pocit,
že zároveň s tím jej přepadl neskutečný
absťák, ale to přece, sakra, nebylo možné.
Inu, stejně jako nebylo možné to, že by si
Fred dal k obědu tři žiletky na posezení nebo
že by se mohl pohybovat dřevěný Ježíš
Kristus. Dneska je pěkně zasranej den.
Klouby mu křičely bolestí a víčka měl
tak ochablá, že kdyby se jen na okamžik
zastavil, určitě by usnul. Lidé, které míjel, se
proměnili v rozmazané šmouhy. Občas
někdo z procházejících lidí promluvil, ale nic
z toho Jack nevnímal. Soustředil se jen na to,
kam jde, a co má hledat.
Těsně přede dveřmi toho stavení,
které až do Harryho smrti nazýval domovem,
se vyzvracel do záhonu, na němž matka
kdysi pěstovala mrkev. Teď už mu bylo na
omdlení. Pomyslel si, že kdyby požádal Toma
nebo Stevena, aby sem šli s ním, všechno by
se velmi usnadnilo. Teď už bylo pozdě. A
přece nebyl žádný začátečník. Tohle všechno
už si prožil. Sice tehdy nikdy nezávodil s
časem, aby si zachránil tu svou bezbožnou
prdel, ale to byl stejně jediný rozdíl.
Osmička.
Začal v obýváku. Intuice mu říkala,
aby se tam podíval jako první. Vzpomínal si,
že než se svou dívkou skočil do postele,
posadila ho chvíli na gauč před televizi a
chvíli zkoumala to, co měl v kalhotách. Džíny
zůstaly celou noc tady, na zemi pod psacím
stolkem. Ráno si je odtud vzal a šel se
posadit na gauč. Pak s ním mluvil ten
směšný obrazX
Prohledal každou píď koberce v
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obýváku, dýchal prach, který už snad dva
měsíce nevysával, vyházel polštáře z
kanape, aby se podíval, jestli mezi ně útržek
papíru nezapadl, podíval se do psacího stolu,
do brašny, kterou občas nosil s sebou na
zkoušku, vytrhl povlečení ze své postele, ale
místo papírku na něj vykoukly pouze Judyiny
červené kalhotky, vyházel všechny věci z
kapes toho oblečení, které doma měl, ale po
nejdůležitější věci v jeho životě jako by se
slehla zem. Možná že Judy ten papírek
sebrala, když ji táhl do kostela, možná že jej
měla v kapse, když jí ta trnová koruna usekla
hlavuX možná že byl ten lístek na míle
dalekoX
Nesměl si to připustit. Nehodlal umírat
s vědomím, že neudělal maximum pro svoji
záchranu. Stále usilovně hledal dál a na mysl
mu přicházely stále méně pravděpodobné
možnosti, kde by lístek mohl být. Jeho
zoufalství už dosáhlo do takových mezí, že
začal sundávat obrazy a zkoumat, jestli
útržek papíru není přilepený na druhé straně
plátna. S každým zklamáním se prohlubovala
i jeho nevolnost. Začínal se bát, že i kdyby
ten text našel, už by nemusel mít sílu na
návrat ke svým přátelům. Proč, ksakru,
nerozflákal svoji kytaru, když měl ještě
možnost?
Na předloktí se mu pomalu a bolestivě
objevovala sedmička. Čas začal sprintovat a
Jackovi docházel dech.
A stále to zkoušel. Vyházel příbory z
šuplat, nádobí z polic, staré papíry z krabice,
kterou schovával v komoře, hledal mezi
obrázky, které snad kreslil ještě v době, kdy
ho maminka chovala na klíněX posouval
nábytek a prohledával škvíry za ním, vymetal
rukama pavučiny, vytřepával staré knihyX
nic. Žádný lístek, ale zato pořádný absťák.
Síly mu ubývaly a ztratil všechny možnosti.
Kromě jediné, které se bál jako čert kříže.
Sedmička.
Prohledal každičký kout svého bytu,
jen do koupelny dosud nevkročil. A moc
dobře věděl proč. Dal by cokoliv, aby tam
nemusel, aby ten lístek trčel kdekoli jinde, ale
nebylo mu to dopřáno. Musel se tam podívat.
Do koupelny: místnosti, kde ten lístek určitě,
docela určitě být nemohl. Na rozdíl od něj

tam čekala spousta věcí, které chtělo jeho
tělo. Nikdy v životě by ho nenapadlo, že se
bude tolik bát vkročit do vlastní koupelny, ale
zkusit to musel. Ten podělanej text nebyl
vůbec nikde a v koupelně nad umyvadlem
visela poslední skříňka, kterou ještě
neotevřel.
Cestou do koupelny skoro upadl a
kdyby se tak stalo, zcela jistě by už nevstal.
Už ho dostihla i pořádná zimnice a ta
proklatá potřeba si šlehnout byla téměř
nesnesitelná. Čím víc se blížil k heroinu, tím
více jeho tělo křičelo: Potřebuju to! Ty víš, že
to potřebuju, tak se tomu, sakra nebraň. Jen
maličko. Tolik, abys byl schopnej dojít zpátky,
víc ani ň.
Jackovi se zatemnilo před očima.
Poslouchat ty hlasy bylo utrpení.
Neuposlechnout je, to znamenalo muka ještě
větší. Možná takhle stál v polospánku jen
deset vteřin, možná celou hodinu. Pak se
znova sebral a přistoupil ještě blíž k
umyvadlu. Stále cítil silnou vůni osvěžovače,
který sem ráno nastříkal. Hlasy v jeho hlavě
– ty zoufalé, naříkající hlasy – ještě zesílily.
Bytosti, kterým ty hlasy patřily, cítily heroin.
Musí s tím bojovat. Musí překonat to,
čemu podlehl jeho bratr.
Buď chlap!
Koncentroval své poslední síly,
poslední kapičky pevné vůle, aby se dokázal
ovládnout, až uvidí obsah skříňky. Aby se
neproměnil v šílence a neskočil po nejbližší
jehle. Aby zůstal silný.
S těmito myšlenkami prudce odklopil
rozbité zrcadlo, které bylo zároveň dvířky, a
jeho pohled padl na to, co čekalo uvnitř.
Všechny jeho nervy svorně zakřičely a
on měl chuť zaječet také. Ta část, která
hledala text, vítězoslavně zavýskla. Ta, která
hledala heroin, zavýskla mnohem radostněji.
Byl tam! Zcela nepochybně našel
papírek, který hledal a na němž teď závisela
celá jeho budoucnost. Ležel na dolní poličce
smotaný do roličky a stažený gumičkou, aby
držel tvar. Ležel tak blízko, že Jackovi stačil
jeden jediný, nepatrný pohyb, aby ho uchopil
a získal tak znovu šanci dožít se zítřka. A
bylo by to tak snadné, tak neuvěřitelně
snadné, kdybyX kdyby ten prášek, z něhož

rolička vykukovala, nebyl heroin.
Jenže byl. Bílý heroin, neboli cukrovej
maník, jak mu říkal Harry, svítil na tmavé
polici a byla ho pořádná hromada. Jako by si
někdo dal tu práci a postavil z něj miniaturu
nějaké sopky. Z jejího ústí čouhala rolička
papírku a volala Jacka svým sladkým,
omamným hláskem Pokušitele. Nikoli, aby si
ji vzal a utekl co nejdál od té nebezpečné
látky. Volala jeho nos. Chtěla, aby ji Jack
uchopil a pořádně si šňupl, aby si pustil do
nosu třeba všechnu tu nádheru, za níž by
stovky feťáků i vraždily, jen aby se mohly
podívat, natož si taky trošku vzít. Vyschlo mu
v krku.
Ach bože, to je krásaG
Určitě to byl čistej. Neříznutej
žádnýma zbytečnýma sračkama, co akorát
zvyšovaly váhu a kazily požitek. Možná by si
mohl dát. Jen maličko. KoštnoutX jenom
trošičkuX
Proč jenom trošičku? Já to chci
všechno! TY to chceš všechno!
Jackovi se ještě rychleji rozbušilo
srdce. Jediné, na co dokázal myslet, bylo
těch několik gramů prášku na poličce skříňky.
Jistě že to chtěl všechno. A taky to BUDE mít
všechno! A nikomu nedá ani zrníčko!
„MojeX,“ zasténal. Už teď prohrával. A
to stačil jen jediný pohled, aby jeho zmučená
mysl rezignovala a začala se upínat k té
zatracené droze.
Vem si mě! Vem si, co potřebuješ.
„AleX“ Protesty mu zůstaly v krku.
Skoro plakal. V hlavě mu křičely i ty druhé
hlasy. Takové, které ho podezíraly ze
zbabělosti, které přikazovaly, aby si vzal jen
to, pro co sem přišel, a nic víc; aby se
nenechal svést pokušením, aby si zachránil
život. Ale to nestačilo, ne teď. Jacka zajímalo
jen to, co bylo tak nádherně srovnané do
úhledného kopečku, až z toho oči přecházely.
Ten bílý prášek šeptal: Ahoj, Jacku. Líbím se
ti? Můžeš mě mít. Ochutnej! Ochutnej a
všechno bude tak krásné, že už nikdy
nebudeš chtít nic jinéhoG
S prázdným pohledem, jaký dovedou
vykouzlit jen bezhlavě zamilovaní, se naklonil
k tomu pokladu. Rukou už přejížděl po roličce
a chystal se ji vsunout do nosní dírky. Už
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stačil jen nepatrný pohyb a jediný nádech,
aby všechny ty bolesti skončily, aby
zapomněl na sedmičku na svém předloktí a
rozjel svůj životní mejdan.
Tak je to správně. Potřebujeme to oba.
Tak na co čekáš? Pusť to do sebe, je to lék!
Jack byl pohlcen touhou a zdálo se,
že ho nedokáže zastavit už vůbec nic. Jeden
konec roličky vložil do pravé nosní dírky,
druhý zabořil do bílého prášku.
Vem si mě! Vem si mě!
A také by to zřejmě udělal – nebo spíš
určitě by to udělal –, kdyby zrovna v tu chvíli
nezakřičelo bolestí jeho pravé předloktí, a to
tak silně jako by do něj někdo ryl
rozžhaveným drátem.
„Au!“ vykřikl stále tím nepřítomným
hlasem, ale ucukl a znovu se napřímil. Ještě
si neuvědomil, jak málo stačilo, aby si
podepsal ortel smrti. Pravou ruku, v níž držel
lístek, svěsil k tělu, ale roličku toho
veledůležitého papíru neupustil, což mu
alespoň prozatím zachránilo život.
Donutil se k pohledu na svou ruku, jež
se červenala krví. Rána, která už začínala
tmavnout, měla tvar dokonalé šestky. Napřed
zalapal po dechu, když si začínal
uvědomovat, co se stalo, a pakX
Zaječel. Vzpamatoval se.
Ta mlha, kterou se jeho myšlenky
zahalily, když spatřil heroin, částečně opadla
a znovu mu dovolila přemýšlet.
Co to děláš? Co to ksakru děláš? My
to potřebujeme! Vezmi si to!
Jack zamrkal. Držel v ruce vstupenku
do pekla. Když ji hodí do ohně, další část
jeho očistce bude ukončena. Poslední věc,
kterou bude muset udělat, je zničit svůj
nástroj, a pak bude hotovo. Nebude do pekla
muset. Nedostanou ho, nepůjde tam, do
hajzlu, nepůjde tam ani za kilo čistýho!
„Ty se mnou nevyjebeš, ty parchante.“
Ne! Ne! Vrať se, ty idiote!
Přestože mu bylo špatně jako nikdy v
životě, jeho odhodlání nikdy nebylo silnější.
Byl pevně rozhodnut vypadnout z koupelny,
jak nejrychleji to jen jde. Prozatím přišel k
sobě, ale mohl stačit jen jediný pohled do
skříňky a tentokrát už ho nemuselo zachránit
nic. Udělal první krok.
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Vtom celá koupelna propukla v jekot a
vřískot. Místnost se ponořila do kvílivého
řevu, tak nesnesitelně hlasitého, že i rozbité
sklo na podlaze začalo praskat. Jack vyjekl a
vrazil si do uší oba ukazováčky, než mu ten
příšerný zvuk stihl zmáčknout mozek jako
shnilé jablko. Prsty si tlačil na bubínky, ale
jekot nedokázal utlumit. Ten šílený řev, který
mohl připomínat snad jen kvílení mýtických
Sirén, zcela jistě patřil Pokušiteli. Síla toho
řevu shodila ze stěny několik kachlíků. Když
odpadly, ukázala se místa nasáklá starou
krví. Jack ležel na zemi, zmítal se, ruce stále
silněji tlačil do uší a bezmocně sténal.
„TAK TY NECHCEŠ DO RÁJE? TY SI
TO NEVEZMEŠ?! TY SI VÁŽNE MYSLÍŠ, ŽE
TENHLE BOJ VYHRAJEŠ?!“
„Seru tě!“ zaječel Jack. Svůj hlas v
tom nelidském vřískotu vůbec neuslyšel.
Pokušitel zakvílel o tři oktávy výš.
„MYSLÍŠ, ŽE SI SE MNOU MŮŽEŠ
ZAHRÁVAT? TEBE DOSTANU, TY SVINĚ!
ČUCHEJ!“
Koupelnou se prohnal větrný vír.
Kachlíky se ze stěn odtrhávaly jeden za
druhým a třískaly o sebe, praskaly a
zasypávaly Jacka úlomky. Pak se vír dostal
až k zrcadlu a vyfoukl z něj bílý prášek, který
před okamžikem málem Jacka zabil. Oblak
heroinu byl vírem unesen přímo proti Jackovi.
„ČUCHEJ! ČUCHEJ, TY HOVADO!“
Jack se na poslední chvíli skrčil a
přitiskl obličej k zemi. Vzápětí jako by ho
zasypala lavina teplého sněhu. Zadržel dech
a modlil se. Nic jiného mu ani nezbývalo.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť
se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle
tvá – jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš
vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše
viny, jako i my odpouštíme našim viníkům – a
neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od
zlého.
Jekot utichl.
Jack chvíli ležel a vůbec se mu
nechtělo udělat byť jen jediný pohyb. Jenže
jeho mozek potřeboval kyslík, a on se
nemohl nadechnout, dokud měl u nosu tu
rajskou látku. Pomalu vstal, pečlivě se oprášil
od bílého prášku a odvážil se nadechnout až
ve chvíli, kdy si byl jistý, že nemá blízko nosu

jediné zrnko. Papír s textem držel stále v
ruce, a z toho se mu nepopsatelně ulevilo.
Když se otočil, aby se rozhlédl po
zpustošené koupelně, byl si naprosto jistý
svým vítězstvím. Jeho modlitba přece
musela zlo zahnat, takže bez nejmenších
obav pohlédl do dveří. Za svoji bláhovost ale
zaplatil šokem, který mu málem způsobil
mrtvici.
Před ním se do výšky vzpínala
obrovská postava v lesklém černém plášti.
Neviděl jí do obličeje, ale i tak bylo zřejmé,
že nepatří člověku. Jack slyšel jen chraptivý
dech, unavený neustálým křikem, a cítil
zápach krve. Postava držela pod paží
elektrickou kytaru. Vypadala úplně stejně
jako ta Stevenova. Druhá ruka byla svěšená
podél těla a sevřená do pěsti. Měla fialovou
barvu a hyzdily ji boláky.
Pokušitel chvíli nasupeně stál, pak
vztekle zaryčel a rozmáchl se volnou rukou.
Ještě než se Jack stačil vzpamatovat z šoku,
dostal ránu pěstí tak silnou, že se jeho hlava
skoro protočila na krku.

XIII.
Steve a Thomas se už dávno vrátili z
výletu na skládku. Polili benzínem a zapálili
všechny metalové materiály přesně v pět
odpoledne. Thomas považoval čas za
příznivý. I když odbíjela šestá a Jack se stále
ještě nevracel, Thomas seděl ve sklepě
domu Marvinových na pozůstatcích svých
nástrojů, které právě zničil, a cítil se naprosto
klidně. Steva zaujalo, jak jeho přítel likvidoval
své bicí mazlíčky s chladnou smířeností, bez
špetky lítosti. A nelíbilo se mu to, i když sám
zničil Fredovy klávesy bez emocí. Pak ale
slíbil Thomasovi, že svou kytaru rozbije
nahoře a Thomas mu věřil; samozřejmě, že
mu věřil. A Steve si v tu chvíli byl také
naprosto jistý, že to udělá: že svou černou
špičatou milenku prostě rozfláká o zem,
rozseká, vyrve z ní struny a ukončí tak
existenci své jediné skutečné lásky. Ale když
ji v náručí odnesl mimo Thomasův dohled,
uvědomil si, že to nedokáže. Seděl na
Fredově posteli a kytaru měl na klíně. Byla
nádherná. Ta nejhezčí, jakou kdy v životě

viděl. Mezi kluky jí říkal Dračí zub, protože ho
tvarem trochu připomínala a její zvuk byl
právě tak tvrdý a ostrý. Zkrátka kytara hodna
kytarového krále.
Hladil její lesklý povrch a myšlenkami
se snažil upínat jen k ní. K tomu jedinému, co
ho dokázalo ještě udělat šťastným. Jeho
život nebyl nic jiného než řada zpackaných
pokusů a promarněných šancí. Jediné, co
uměl, bylo hrát, a tak hrál. A teď má prostě
všechno to štěstí zahodit kvůli nějakému
zasranému ješitovi? Asi ano, ale mohl ji
přece zničit až před půlnocí. Ještě několik
hodin se s ní mohl mazlit, prsty přejíždět po
jejích strunách a hladit její tělo. Nesměl si na
ni zanotovat, ale mohl ji aspoň laskat. Prosil
ji, aby zahnala ty strašné hlasyX
Tvůj fotr si s tebou pěkně užil, když jsi
byl malej harantG pamatuješ si to, že jo?
Kolikrát sis dělal dobře při představě, že ti
sedí na ksichtě tvá učitelka angličtiny? Co je
komu do toho, že si drnkáš na kytaru, když
máš hlásek jako římskej kastrát? Proč ses
ještě v patnácti zamykal na záchodě a brečel,
protože tě všichni nazývali ufňukaným
buzerantem? Kdopak ze školy odcházel
třikrát rychleji než ostatní, ha?
Nic z toho nebylo pro cizí ušiX ale ten
zasranej démon to musel vyřvávat.
Když jsi měl skočit ze čtyřmetrovky,
pochcal ses jako malá holkaG
Ta úzkost od chvíle, kdy vystoupil ze
zpovědnice, stále sílila. Steve si vlastně jen
se značnými potížemi uvědomoval, že je
Judy mrtvá. I když viděl její hlavu oddělit se
od těla, následovanou mohutným stříkancem
krve, jeho myšlenky se stále vracely k tomu
posranému životu Stevena Cohena.
Nikdy jsi s nikým nešoustal! Jsi jenom
ješitnej lhář!
To bylo možná ještě horší. Až do
dneška o tom nikdo nevěděl, ale teď ho i jeho
nejbližší přátelé určitě měli za ubožáka. Jak
se zdálo, jen ta kytara by mu dokázala
porozumět. Rozplakal se, když si připomněl,
že by ji měl okamžitě zničit.
Velmi dlouho ji hladilX
V půl osmé večer se ze sklepa ozval
Thomas. Steve vyskočil na nohy a vylétl ze
dveří, připraven zatarasit cestu do pokoje za
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každou cenu. Kdyby se jeho přítel dozvěděl,
že kytara je stále vcelku, určitě by mu ji vzal.
Když s mohutným dupáním dorazil až
do sklepa k Thomasovi, uvědomil si, že Jack
je stále pryč a jeho červená baskytara stále
stojí opřená o stěnu. Vedle reprobeden, které
ještě také byly vcelku. Však to také nebyly
nástroje, aleX
Thomas na něj hleděl se zvědavým a
také naprosto sklíčeným výrazem. „Jdu pro
něj, něco se stalo.“
Steve přikývl, ale jeho pozornost byla
na míle vzdálená. Ty repráky doleX a jeho
elektrická kytara nahořeX „Pohlídám to tu,“
řekl pohotově s pohledem plným naděje.
Kousek popošel. Blíže ke stěně.
„My dva už jsme z toho venku. Raději
ať riskuje jenom jeden z nás,“ přikývl
Thomas. Pro oba bylo jasné, kdo právě
riskovat bude. To, že Steven riskuje mnohem
víc, věděl jen Steve sám. „Drž se, Steve.“
„Ty taky.“
Thomas vyběhl ze sklepa ven a na
Jackovu basovou kytaru si ani nevzpomněl.
Steve pozoroval schody nahoru, poslouchal,
jak se Thomasovy kroky vzdalují, a na tváři
se mu postupně objevil blažený úsměv.
Nebyla to náhoda, že Thomasovi zaclonil
výhled na Jackovu basovku. Teď měl kytary
dvě. A měl zesilovač a reproduktory. To bylo
lákavéX řekněme, že až smrtelně lákavé.

XIV.
Thomas spěchal, co mu jeho zmožené
nohy dovolovaly, ale ten nepříjemný pocit, že
mu čas utíká pod rukama, ho uvnitř užíral
jako velká zubatá tasemnice. Ručičky jeho
levných hodinek se chovaly, jako by se samy
nemohly dočkat půlnoci. Pozoruhodné bylo,
že vteřinová ručička zdánlivě nijak zrychleně
neběžela. To spíše ta minutová jaksi
podváděla. Když byl Thomas přesvědčen, že
od té doby, co opustil dům Marvinových,
uplynulo sotva pár minut, pohlédl na hodinky
a s hrůzou zjistil, že ručičky poskočily o
dobrou půlhodinu!
Pořád byl ještě čas. Zbývaly bezmála
čtyři hodiny. Ale Thomas už v tu chvíli věděl,
že na Jacka čekal moc dlouho, a že tahle
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chyba bude něco stát. Čas se choval velmi
záludně. Jackova ulice byla vzdálená od
domova zesnulého androida Marvina necelé
tři míle, víc určitě ne. Po těch letech, kdy
touto cestou šel nespočetněkrát, mu to
připadalo jako co by kamenem dohodil. Teď
klusal už půl hodiny (alespoň hodinky to
tvrdily), v boku mu pulzovala silná bolest jako
od zapíchnutého nože, a teprve teď se
napravo objevila nízká vodárenská věž, která
stála zhruba v půli jeho cesty k Jackovi.
Thomas to věděl naprosto bezpečně, protože
se zde často zastavovali, aby si prohlédli
graffiti. Věž byla jakousi výstavní tabulí pro
pouliční umělce a daly se na ní nalézt velmi
zajímavé slogany. Teď na ní byl obrovskými
písmeny nastříkán zbrusu nový nápis Prasoid
žije!
Ještě jedna nepříjemná věc se děla.
Čím dál Thomas doklusal, tím silněji v jeho
hlavě zněly výkřiky. A určitě nepocházely od
žádného alter ega.
Proč tam vlastně jdeš? Máš splněno,
seš za vodou. Proč si nežiješ pěkně dál a
místo toho riskuješ krk pro jednoho
špinavýho narkomana?
Thomase vyděsily ty oči strádajícího
feťáka, kterými na něj Jack hleděl naposled.
Tom věděl, co jeho přítel doma schovává, a
proklínal se, že si to neuvědomil dřívX
To je sranda, hahaha. Ty běžíš dvě
patnáctistovky, protože o něho máš strach, a
on zatím sedí v koupelně na zemi, na sobě
má jen slipy a vesele se láduje heráčem.
„Sklapni!“ Ta představa byla příšerná,
ale docela možná.
Zbytek cesty už nemohl utíkat. Místo
toho jen kulhal a svíral si pravý bok, do
něhož ho neustále bodal nezvyk běhat. I teď,
jako milionkrát předtím, si pomyslel, že jeho
kondice stojí vážně za starou bačkoru. Ale
možná by mohl začít běhat, až se tohle
všechno vyřeší. Když teď nemůže hrát, najde
si určitě jinou zábavu
Podle jeho vnitřních hodin vůbec nešel
dlouho, než konečně dosáhl toho
jednopatrového Jackova domku, ale hodinky
měly úplně jiný názor. Ukazovaly skoro devět
večer. Ty tři míle uběhl za hodinu a čtvrt!
Takovému nesmyslu by nejspíš nikdy

neuvěřil, kdyby mu jej někdo vyprávěl, ale
teď se tak skutečně dělo. Čas se zbláznil.
Jackovi už zbývaly jen tři hodiny, pokud byl
vůbec ještě naživu.
Nemusel prohledávat dům. Jacka
spatřil okamžitě, co se mu naskytl výhled do
koupelny. Thomas vyrazil jako střela ke
svému kamarádovi, který ležel na podlaze
obličejem k zemi. Kupodivu ho nepřepadla
myšlenka, že je Jack mrtvý. Věděl, že není.
Otázka byla – a že vlastně ve výsledku
znamenala kladná odpověď totéž co smrt – ,
jestli podlehl touze po heroinu, či ne.
Koupelna zapáchala podivnou směsicí
osvěžovače vzduchu a sražené krve. Na
stěnách, kde chyběly kachlíky, tmavly velké
rozpité skvrny. Podlaha byla posetá úlomky
dlažby.
Thomas poklekl ke svému příteli a
zkontroloval Jackův puls. Zjistil, že je silný a
pravidelný, což stačilo k ujištění, že jeho
přítel žije, a zároveň mu dávalo naději, že ta
droga v žilách Jacka Jeffersona přece jen
nekoluje. Na druhou stranu: na podlaze a v
Jackových vlasech se leskla zrnka bílého
prášku. I dítěti by v tu chvíli bylo jasné, že to
není cukr. Zároveň si všiml zmačkané roličky
papírku, kterou Jack držel v bezvládné ruce.
Tak přece jen našel, co hledal. Jenže ta
rolička, která byla vždy věrnou pomůckou
feťáků, mohla znamenat jen jedno. Sakra,
bylo tak těžké, nebo spíše nemožné, spojit si
všechny ty podivnosti dohromady.
Zatřásl s Jackem, ale nedoufal v
úspěch. Jackova hlava se pouze párkrát
zhoupla, a pak zůstala ležet bez známek
vědomí. Druhý pokus o probuzení, tentokrát
silnější, už měl alespoň nějakou odezvu:
Jack cosi nesrozumitelného zamumlal.
Thomas obrátil Jacka obličejem
vzhůru a vrazil mu pořádnou facku, až to
plesklo. Přitom si pro sebe drmolil: Jestli sis
šlehl, nemusíš se bát Boha, kamaráde.
Zabiju tě sám!
Jack vyjekl, ale neprobudil se.
Zasténal pouze nespokojené: „Judy, nech
mě.“
Thomas by to za normálních okolností
ještě chvíli zkoušel takhle umírněně, ale už
tak ztratili příliš mnoho času a ručičky

uháněly k půlnoci jako zběsilé. „Jacku!
Probuď se, sakra!“ Začal svého přítele
fackovat bez ohledu na to, jak bolestivé
musely být zásahy jeho velké ruky. Ale zdálo
se, že se Jack konečně probouzel; nejprve
něco nesouvisle mumlal, potom zakřičel
Nechci to! Dej to ode mě pryč, a pak konečně
otevřel oči.
„Tome,“ hlesl. Chytil se oběma rukama
za hlavu a zaskučel bolestí. Levou tvář měl
oteklou, ale to nebylo Thomasovými fackami.
„Brý ráno,“ pozdravil jej Thomas suše.
Pomohl Jackovi na nohy a přitom se podivil,
jakou rychlostí přicházel Jack k sobě. Modlil
se, aby v tom nebyl heroin, protože podlaha
jím byla doslova pocukrována. „Dal sis?“
Jack se protáhl a bolestně se šklebil.
„Ne. Teda alespoň o tom nevím. Málem mě
to dostalo a nebýt toho čísla na ruce, nejspíš
bych tady už nebyl. Chtěl jsem zdrhnout,
sotva jsem se probral ze zasnění, ale to už
se objevil ten hnusák a udělal tady takovou
spoušť. Pak mě praštil.“ Sáhl si na čelist a
rychle ucukl. Muselo to pořádně bolet.
„Chceš říct, že jsi toho hajzla viděl?“
„Jo,“ pokýval hlavou, „vypadá jako
podělanej nazgúl z Pána prstenů. Ale divný
je, že měl pod paží kytaru. Vypadala přesně
jako ta Stevenova.“
Thomasovi se rozšířily oči a najednou
vypadal tak vyděšeně, jak ho Jack ještě nikdy
nespatřil, pokud ho vůbec někdy viděl jen
trochu
vystrašeného.
Flegmatika
a
zarputilého cynika.
„Ta kytara!“ vyjekl Thomas a udeřil se
tvrdě do čela, jako by se trestal za to, že
provedl nějakou hloupost. „Tvoje kytara! Já ji
nevzal!“
Jacka to už napadlo, a tak se jen
klidně dotkl Thomasova ramene se slovy: „Já
vím. Musíme se tam vrátit. Mám dojem, že ta
kytara by se stejně nenechala odnést. Je to
sice šílenost, ale myslím, že by se bránila.“
Thomas nevypadal, že by se mu
ulevilo.
„Spíš mi dělá starosti ta druhá kytara,“
pokračoval Jack, „ta Stevenova.“
„Ta už je v pánu. Steve ji rozflákal.“
Jack se poškrábal na zátylku. Tvář
měl stále opuchlou. „Seš si jistej? Viděl jsi tu
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kytaru na dva kusy, nebo ti jen řekl, že ji
rozbije, ale neviděl jsi ho to dělat?“
„Já –,“ Thomas už chtěl podrážděně
odpovědět, ale vzpomněl si na tu dlouhou
dobu v domě Marvinových, kdy byl Steven
nahoře sám. Vzpomněl si na ten zasněný
výraz, který jeho příteli zůstal, i když šlo o
život. Vybavil si také ten nadšený tón ve
Stevenově hlasu, když se nabízel, že
zůstane v domě a budeX hlídat. „Do háje, já
jsem idiot!“
„Musíme se hned vrátit!“
„Jacku, já to pohnojil. Já vím, že jsem
to – “
„Au!“ Jack vyjekl a chytil si pravou
ruku, kde se pod rukávem, už tak slepeným
seschlou krví, objevila čerstvá skvrna.
Thomas zmlkl a jen bezmocně sledoval
Jacka, který s ještě větší hrůzou hleděl na
číslici 3 vyrytou do předloktí.
„Padáme,“ zašeptal Jack tiše. Ten tón
nebyl panický, ale klidný. Zoufale klidnýX

XV.
Thomas byl už dlouho pryč a Steven
doufal, že se jen tak brzy nevrátí. Co na tom,
že tady o něco šlo. Vždyť měl svoji kytaru! Tu
nádhernou holku s lesklým povrchem černé
barvy, tu temnou paní, tvrdou jako dračí zub
a něžnou jako černou růži. Steve pořád seděl
na Fredově posteli a kytaru držel v náručí.
Jeho láska k ní se ještě více prohloubila.
Mluvil na ni a byl si jistý, že z jejího těla slyší
odpovědi, ještě sladší než slova jeho
samotného. Neudržel se, uchopil ji a celou,
odshora dolů ji zlíbal jako mladou dívku, po
které vždycky toužil stejně tak, ale nikdy
neměl to štěstí, aby něco takového mohl
udělat s ní. Teď už na tom stejně nezáleželo.
Nejraději by si vrazil facku, že si opravdu až
dodnes nevšiml, jak je ta kytara ve
skutečnosti nádherná. A to tak, že se jí
nemohla rovnat ani ta nejdokonalejší dívka.
Bylo legrační, že už tolik let hledal dívku snů
a přitom na ni každý večer hrával. A teď
zbývalo tak málo času pro jejich láskuX už
jen slabé dvě hodiny. Bože, jak to letí, když je
člověku nádherně.
Tělo kytary pod jeho dlaněmi a rty
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zteplalo, muselo být vzrušené stejně jako on.
Rozmazloval ji a věděl, že ona si to užívá.
Slyšel, jak ta holka šeptá: Chci tě, miláčku.
Chci to, co máš. Líbím se ti, viď?
Jako na rozkaz si ji položil vedle sebe
a rozepnul si poklopec u džínů. Věděl, že ona
to chce. A on to chtěl také, tak strašně moc
se mu líbilaX a líbila se i té věci, kterou už
tolik let chtěl zasunout někam jinam.
Pozoroval svou kytaru, obdivoval její siluety a
pravou rukou spěchal na vrchol. Ještě nikdy
v životě nebylo to, co právě dělal, tak
upřímné a romantické.
Čas plynul a Steven se udělal třikrát,
protože ta holka za to stála. A pořád si říkala
o další akt, šeptala mu, aby si ji užil ještě
jednou, že chce víc. A když teď ležel ve
Fredově posteli a objímal ji, udělal by pro ni
všechno na světě. Z prostého důvodu. Že ho
vzrušovala a že ji miloval.
A ona si řekla, co chce. Tenhle sex jí
nestačil, nechtěla být jen potěchou pro oko,
chtěla se pomilovat. Tím jediným způsobem,
jakým se s kytarou pomilovat lze. A Steven ji
políbil a zašeptal, že to udělá, že udělá cokoli
na světě.
Vstal a vynesl svou milenku z pokoje.
Byla teplá, ne-li rozpálená nedočkavostí, až ji
spojí se zesilovačem, až polaská její struny a
začne na ni hrát. Jeho život ještě nikdy nebyl
tak naplněn láskou a oddaností.

XVI.
Thomas, stále neskutečně naštvaný
sám na sebe, že si na kytaru nevzpomněl,
stál ve dveřích do koupelny, v níž o půlnoci
prý Jack spatřil svého bratra Harryho, a
pozoroval nenasytné plameny šlehající z
umyvadla. Ještě asi minutu se zdrželi. Jack
zmuchlal papírek s textem té proklaté
písničky a v ústí umyvadla jej zapálil, bez
ohledu na to, jak bude koupelna začouzená.
Ohýnek se rychle rozšířil a jak hltal ten
křehký papír a měnil ho na černý prach,
koupelnou se ozývalo slaboučké kvílení.
„Adios, Amigo,“ utrousil Thomas.
Pak už neztráceli čas. Zbývaly necelé
tři hodiny, zdánlivě dost času na překonání tří
mil a na směšné rozbití kytary. Normálně by

se snad mohli i plazit bez obav, že by to do
půlnoci nestihli, ale dnes žádné normálně
neplatilo. Tím hlavním záporákem tady nebyl
ješitný Bůh ani zrůda z pekla, která si chce
přijít na své. Byl to démon časuX
Obloha nad jejich hlavami tmavla a
nad obzorem zářily nádherné oranžové ohně
západu slunce. Jack ani za nic nechtěl, aby
slunce zmizelo za obzorem. Tma a strach
jsou milenci, kteří pracují pro ďábla. A bylo
jasné, že starý známý pan Pokušitel se ještě
objeví a udělá všechno proto, aby jim
zabránil vyhrát.
„Jsi v pohodě?“ ozval se Thomas po
jeho boku.
„Ne. Mám absťák.“
Šli snad deset minut, ale zápěstí už
znovu křičelo: Dvě! Dvě! Dvě! I když stále
oba odolávali panice a sunuli se vpřed tak
rychle, jak jen to bylo možné, jejich zoufalství
rostlo. Thomas byl sice mimo hru, ale
probojovával se ulicí stejně usilovně jako
Jack. Tomu však už docházely síly a byl
Thomasovi neskutečně vděčný, že je s ním.
Až za dvě hodiny odbije půlnoc a Jack se
svalí mrtev k zemi, chtěl, aby byl jeho přítel s
ním.
Za chvilku už nedokázal jít sám. Ty
hlasy v jeho nitru znovu zahájily svůj vřeštivý
koncert: Tys to tam nechal! Ty sis nedal ani
trošku, a teď se na sebe podívej! My ti to
říkali! Kdyby ses třeba vrátil a trochu si dal,
možná bys to celý stihl aG
Držte kurva ty vaše zasraný feťácký
huby!
Narkomani huby nedrželi. Zoufale a
bezmocně ječeli s každým jeho krokem víc.
„Počkej,“ hlesl.
Thomas ho pustil a zaraženě zůstal
stát. Jack se vyzvracel na druhou stranu
chodníku. Bylo pozoruhodné, že stále bylo
co, když už alespoň čtyřiadvacet hodin neměl
ani sousto. K čemu taky, když to nahradily
dvě dávky, obě sladké jako med a jedna z
nich smrtelná. Pro FredaX
„Musíme sebou hodit!“ vyštěkl
Thomas.
Jejich pomalé pajdání vypadalo
směšně proti sprintu hodinových ručiček,
které dorazily do půl jedenácté. A to byli

teprve u té zatracené vodárenské věže. Její
silueta se rýsovala proti fialové obloze jako
hlava nějakého obra v čínské čepici. Bude to
těsně. Zatraceně těsně.
„LÍZÁTKA, BONBÓNY, CUKROVÁ
VATA
–
KUPUJTE,
KUPUJTE,
BEZKONKURENČNÍ CENA, INJEKČNÍ
STŘÍKAČKA V CENĚ! HEROIN, KOKAIN,
PERNÍK, MORFIN, HAŠIŠ – VŠECHNO, CO
SI VAŠE SMUTNÉ SRDCE PŘEJE!
OCHUTNÁVKA ZDARMA!“
Jack i Thomas nadskočili a skoro i
vyjekli. Metr před nimi stála černá zakrslá
postava a dětským hláskem hulákala:
„NARKOTIKA, STEROIDY, AMFETAMINY,
BARBITURÁTYX“
„Odprejskni, zmetku!“ Thomas zařval z
plna hrdla a udeřil výrostka. Postava sebou
žuchla na zem a potichu, skoro až nelidsky
chrčela.
„Pojď, Jacku!“ zavelel Tom a popadl
svého přítele za nadloktí. Jack ho nevnímal.
Ti narkomani v jeho těle by už podepisovali
kupní smlouvu, kdyby měli tu možnost.
Obloha černala a noc hrdě získávala
majestátnost. Přestože bylo jasno, žádné
hvězdy nesvítily. Jako by se ztratily společně
s nadějí jedné metalové kapely, která se
dostala do průseru. Jenže dokud čas
nevypršel úplně, stále museli mít naději.
Koneckonců, Pokušitel je zabít nemohl a
nesměl, jinak by nakrknul velkýho šéfa.
Stejně bylo až ironické, že ten, k němuž
vzhlíželi svou muzikou, teď dělal všechno
proto, aby se ocitli v jeho spárech. Jack v
hloubi duše začínal chápat Harryho slova.
Ale to nic neměnilo na faktu, že jakýkoliv
zástupce vyšší síly je sráč zasraný.
Ozval se zvuk motoru a chlapci zjistili,
že kolem chodníku pomalu jede automobil.
Byla to modrá dodávka s pomalovanými boky
a rozbitými zadními světly. Karoserie se
chvěla rytmem nějaké písničky od ZZ Top.
Dodávka zabrzdila vedle nich a posuvné
dveře na jejím boku se otevřely.
„Chlapci, nechcete se projet?“ Veselý
hlas mladého muže vykukujícího z dodávky.
„Ne, díky, půjdeme po svých,“
odpověděl Thomas okamžitě a táhl Jacka
dál. Řidič dodávky bohužel pustil pedály a na
87

jedničku pokračoval krokem, aby byl stále
vedle nich.
„Ten tvůj kámoš nevypadá, že chce jít
po svýchX,“ zašklebil se mladík. Měl
neuvěřitelně špinavé zuby.
„To se ti jen zdá,“ zasyčel Thomas,
aniž by se na mladíka díval. „Zmizněte.“
Mladíkův výraz se protáhl do
zlostného šklebu. „Daleko nedojdete!“
Zabouchl dveře a dodávka se bleskurychle
rozjela. Za pár vteřin byla pryč.
Jack po chvíli urputného vláčení
upadl.
„Už to není daleko,“ ujišťoval ho
Thomas, ale věděl, že zbývá ještě nejméně
míle, „určitě to stihneme.“
Jack tomu nevěřil. Vnitřnosti se mu
houpaly jako při mořské nemoci a výkřiky
feťáků slyšel hlasitěji než Tomův konejšivý
hlas. Předloktí se změnilo. Místo jedničky se
do něj ryly minuty, takže pálivá bolest už byla
trvalá. 59, 58, 57X bylo to pekelně rychlé.
Jeho šlachy trpěly jako psi, ale nebylo to nic
ve srovnání s tím mučením v hlavě. Měl
strach o Steva. A svůj zadek si ksakru taky
chtěl zachránit!
Minuty ubíhaly stejně rychle jako
každých dvacet kroků. Thomase bolely svaly,
jak vší silou táhl svého přítele stále kupředu,
a Jack vnímal své okolí stále rozmazaněji.
Nohy ho nesly jen proto, že prostě musely.
Už nad nimi neměl kontrolu. Kdyby upadl
znovu, sám by nevstal. Kolik ještě zbývalo?
Půl míle?
Thomas se náhle zastavil a Jack se
probral z polovičního spánku. Před sebou
zahlédl vysokou postavu a nepotřeboval ani
vteřinu uvažování, komu to tělo v plášti patří.
A zase ta černá elektrická kytara, podobná
Stevenovu Dračímu zubu jako vejce vejci.
„Vy asi fakt chcete žít, chlapci,“
zachechtal se Pokušitel.
„Zmiz, ty hnusná příšero!“
Pokušitel zahýkal smíchy a přitom
zadrnkal na kytaru jakýsi neidentifikovatelný
akord. „Poroučíš ďáblu?“
„Přesně tak! Ty nepatříš do téhle hry,
nemůžeš nás zabít. Myslel sis, že ti skočíme
na špek? Splníme, co musíme, a ty do toho
nesmíš nijak zasahovat!“
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„Ty máš hotovo! Pusť ho a ztrať se,
dokud jsi v Boží milosti!“
„Seru tě!“
Pokušitel zavyl vzteky a zahulákal:
„Dostanu vás všechny! Dostanu vás všechny
do jednoho, vy hajzlové!“
„Adios, blbečku.“
Pokušitelovo kvílení utichlo a temný
stín z chodníku zmizel. Poslední slova, která
pronesl, zazněla už zase tiše a úlisně:
„Stevena už nezachráníte.“
Thomas zůstal několik vteřin stát jako
opařený. V tu chvíli si byl skoro jistý, že ten
parchant má pravdu. „Jacku, jdeme. Musíme
si pospíšit!“
Ale odpověď už nedostal. V tu chvíli
se Jack zhroutil úplně.
„Jacku!“ Thomas k němu poklekl a
tentokrát už i jeho srdce usedalo zoufalstvím.
Riskoval život a možná úplně zbytečně.

XVII.
Steve nejprve zamířil do haly, protože
ta černá holka v jeho náručí měla ještě jednu
prosbu – naléhala, aby zamkl venkovní dveře
a za žádnou cenu nepouštěl nikoho dovnitř.
Věděla stejně jako on, že by ji ti zlí kluci
zničili. A on, jako už poněkolikáté, udělal, co
chtěla. Zamkl na dva západy a klíč zahodil do
tmy. Počkal, až utichnou cinkavé zvuky, pak
se otočil a zamířil konečně dolů do sklepa,
kde se nacházela jejich vyklizená zkušebna.
Rozsvítil. Bylo tu podivuhodně prázdno a
také o poznání méně útulně bez všech těch
plakátů, dek, spacáků a talismanů. Také ty
zničené klávesy, bubny a činely na podlaze
moc nepřispívaly ke kráse jejich bývalého
chrámu. Ale to ho popravdě vůbec
nezajímalo. Důležité bylo, že reproduktory
stále ještě fungovaly a zesilovač jakbysmet.
V rohu stála Jackova červená basovka.
Steve si vždycky chtěl vyzkoušet ten rozdíl
mezi sólovkou a basovkouX a dnes večer
konečně bude mít možnost. Napřed si však
zahraje na tu svou, na dračí zub, na černou
dámu, na svou milou. Nechá se očarovat tím
nádherným zvukem a na jeho vlnách poletí
do mnohem krásnějšího ráje než Jack na tom
svém heroinuX

Uchopil trsátko.

XVIII.
Dokázali to!
Trvalo to dlouho. Až příliš dlouho, než
se konečně objevila silueta domu
Marvinových, ale dokázali to! Nikde se
nesvítilo, jen z okénka od sklepa se ven
plazilo slabé nažloutlé světlo. Thomase
bolela záda jako čert, protože posledních pět
set metrů na nich vláčel Jacka. Jeho přítel
sice byl při vědomí a neustále mumlal, že je v
pořádku, že půjde sám, ale i jemu snad
muselo být jasné, že ho nohy už
neposlouchají.
Thomas
raději
ani
nepřemýšlel o tom, v jakém šíleném pekle se
musí Jack v tuto chvíli nacházet. Tohle byl
čistě regulérní absťák se vším všudy.
Okořeněný nějakou tou příjemností od pána
temnot.
Přesto se jim podařilo dorazit ještě
před půlnocí. Na Jackově předloktí, které
poslední tři čtvrtě hodiny neustále krvácelo,
se zrovna vyryla velká patnáctka. Ještě byl
čas.
V jednu chvíli si Thomas pomyslel, že
skutečně vyhráli, že za těch patnáct minut –
byť to ve skutečnosti snad bylo méně než
deset – dokážou sejít do sklepa a že bude
mít Jack dostatek síly, aby svou basovku
rozflákal o zem, ale jeho srdce tomu nevěřilo.
Stevenovi se něco stalo.
„Musíš ještě chvíli zůstat při vědomí!“
zatřásl s Jackem, jak nejsilněji mohl. Jackova
hlava se zakymácela zleva doprava, ale
podařilo se mu přikývnout. Oči měl naštěstí
otevřené, i když zapadlé jako oči mrtvé želvy.
Thomas se opřel do dveří, ale
neotevřely se. Zamčeno.

XIX.
Thomasovo klení Jacka trochu
probralo. Hlava se mu mohla rozskočit
bolestí a v žaludku jako by měl vroucí vodu,
ale přesto plně vnímal své okolí a soustředil
se jen na jediné – šetřit síly, aby tu basovku
uzvedl a dokázal s ní praštit o zem. Pak bude
hotovo a on si dá kafe a panákaX

Zamčené dveře ho moc nepřekvapily
a popravdě ho ta skutečnost nijak netrápila.
Věděl stejně jako Thomas, že dům Edgara a
Ellen Marvinových (a zesnulého syna Freda,
děkujeme za připomenutí) má okna přízemí
velmi nízko. Thomas zvedl ze země úzkou
lopatu (kterou předtím zahodil, když odjížděl
s dvoukolákem) a vší silou s ní udeřil do
okna, až to mohutně třesklo a sklo se
vysypalo. Prolezli.
Ocitli se v obývacím pokoji, kde byla
tma stejně jako v celém domě.
„Steve!“ zahulákal Thomas a znovu si
přehazoval Jackovu ruku kolem ramen. V
pravé ruce držel lopatu. „Steve! Slyšíš mě?!“
Žádná odpověď, ale přece jen něco.
Thomas i Jack sebou trhli a skoro i vykřikli,
protože se vzduch naplnil hlasitým řezavým
zvukem. Tón, který k nim dolehl ze sklepa,
patřil elektrické kytaře. Jack zasténal a
tentokrát to nebylo bolestí, ale čirým
zoufalstvím. Kdyby uslyšel Steva vykřiknout, i
kdyby, proboha, slyšel křupat jeho kosti,
pořád by měl mnohem větší naději, že Steve
bude žít. Ale takhle to bylo jisté a smrtící.
Steve hrál svou pohřební píseň.
Thomas na nic nečekal a táhl Jacka
po schodech dolů ke zvukům Stevenova
dračího zubu. Museli se aspoň pokusit
Stevena zachránit.
Dopajdali dolů a spatřili ho:
Steve, kytarový král, stál uprostřed
zkušebny a oči upíral přímo na ně. Nezdálo
se však, že by své teď už bývalé přátele
viděl. Ten zasněný výraz a oči šílence byly
důkazem, že Steve se ve své poblázněné
hlavě upíná jen ke kytaře, na kterou hrál. A
že to byla mistrovská hra. V tu chvíli by se s
ním nemohl měřit ani Keith Richards, ani
nikdo jiný. Trsátkem doslova létal nahoru a
dolů, druhá ruka se pohybovala zrovna tak a
pomyšlení, že by hmátla vedle, bylo v tu
chvíli tak směšné jako jíst polévku vidličkou.
Hrál Ave Satanas. Kytara se předváděla tak
hlasitě, že to téměř nebylo snesitelné, tvořila
tu nádhernou muziku s naprostou
dokonalostí a šarmem, jaký ocení jen uši
metalisty. A Steve se smál, chechtal se
přitom jako blázen, tělo se mu třáslo, ale
stále nezahrál ani notu špatně. Na kalhotách
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měl značnou vybouleninu a mokrou skvrnu. Z
nosní dírky mu stékal čúrek krve. Jack i
Thomas při tom pohledu svorně zaječeli:
„Steve! NE!“
Jack se ihned sesypal k zemi, protože
Thomasova ramena mu zmizela pod rukou a
nohy ho stále nedokázaly unést. Dopadl na
bok a bezmocně pozoroval Tomův pokus
zastavit ten šílený koncert.
Thomas upustil lopatu a vyrazil na
Stevena s úmyslem mu kytaru vytrhnout z
ruky, ale zakopl o vyčnívající buben a upadl
na břicho pod Stevenovy nohy.
„Pokloň se králi, bejby!“ zahulákal
Steven a téměř se dávil smíchem. Ruce jako
by mu stále vedla nadpozemská síla. Zato
nohy byly očividně stále jeho. Než Jack stačil
něco vykřiknout, Steven se napřáhl a vší
silou kopl Thomase do obličeje. Do řežby
kytary se ozvalo dvojí křupnutí, jak
Thomasovi praskla čelistní kost, a pak
zařinčení činele, když se na něj Thomas v
bezvědomí převalil. To zařinčení bylo až
podivně rytmickéX
Jack spatřil svého bezvládného přítele
a zmocňovalo se ho fatální zděšení. Jeho
tělo jako by se ocitlo v jednom velkém
mrazáku. Byl slabý, příliš slabý, než aby
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mohl Stevena zastavit. Jeho šílený přítel se
už zase chechtal a na své černé lásce právě
provedl mistrovský efekt. Skladba ubíhala ke
svému vrcholu. Thomas ležel jak široký, tak
dlouhý na podlaze a nejevil známky vědomí.
Obličej měl zalitý krví.
Jackovi se před očima začínalo
stmívat a chybělo jen maličko, aby usnul, byť
se sklep otřásal hlasitými tóny kytary. Byl k
smrti unavený a stále v pekle absťáku. Fred
byl mrtvý. Judy byla mrtvá. Thomas
pravděpodobně zemře taky, stejně jako
Steve, který svůj boj s pokušením prohrál, a
teď už úplně zešílel, a Jackova kytara pořád
stála opřená o stěnu za Stevenovými zády.
Nebyla šance se tam dostat a neobdržet
smrtící kopanec Stevenovou okovanou
botou. Takže zemřou všichni, přesně podle
plánu toho zasraného Boha i toho ještě
zasranějšího Pokušitele.
Předloktí levé ruky se znovu rozpálilo
a vyryla se do něj čtyřka. Čtyři minuty do
smrti. A přitom to ještě odpoledne vypadalo
tak nadějněX
Ale myšlenkové pochody v Jackově
mozku se ještě jednou a naposledy obrátily
tím správným směrem. Ukázaly Jackovi, že
přece jen poslední šanci má. Ten nápad byl

jednoduchý, ale v Jackově stavu téměř
neproveditelný. Přesto se o něj musel
pokusit. Na předloktí už měl vyrytou trojku.
Sebral poslední zbytky sil, které si za
poslední hodinu šetřil, popadl lopatu a po
čtyřech lezl směrem k Tomovi. A také k
zesilovači nad ním. Steve, stále chechtající
se jako racek, si ho nevšímal. Byl skoro u
konce svého nejlepšího a zcela jistě také
posledního výkonu své
bezvýznamné
kariéry. Jack vlastně riskoval s radostí,
protože smrt byla už jistá. Vyrazil vpřed a
jediným mocným úderem lopaty zlikvidoval
zesilovač. Prásklo to jako z děla a krabička
plná elektronických obvodů byla okamžitě na
maděru. Jackovu hlavu zasypala sprška
jisker.
Ten dunivý zvuk okamžitě utichl a
reproduktory se uklidnily. Steven svoji píseň
nedohrál.
„Ne! Ne!“ ječel Steve jako šílený a
kmital rukama ještě rychleji po strunách.
Trsátko odlétlo kamsi pryč. „Ne! Hraj! Prosím!
Hraj!“
Jack už byl zase na zemi, protože adrenalin
v jeho žilách se okamžitě vyčerpal. Vlastně
ani netušil, proč to dělá, proč kazí Stevenovi
poslední muziku, kterou uslyší, ale něco
dělat musel. „Steve, písnička už skončila.“
„Ne! Ne! Prosím! Já – “
K naříkání Stevena Cohena se
připojily duté rány. Kytarový král držel svou
milenku za krk a jejím tělem se vší silou
mlátil do hlavy. „Ne! Ne! Já – Chci – Hrát!“ A
tloukl se stále rychleji a tvrději. Jack jen
přihlížel, jak si jeho přítel tvrdě rozbíjí hlavu
napadrť. Nemohl nic dělat, nemohl Stevena
zachránit. Byl ochromen hrůzou a zničen
zoufalstvím.
Stevenovi praskala lebka a z nosu a
očí mu stříkaly malé kapičky krve. Přesto
nepřestával naříkat, ječet, ani rozbíjet si
hlavu svou černou kytarou. Její tělo prasklo,
když udeřil naposledy a nejtvrději. Pak její
zbytky upustil a skácel se k zemi s hlavou
roztříštěnou. Obličej měl na kaši a přes jeho
vlasy se z otevřené rány valila tmavá krev a
mozková tkáň. Tak skončil kytarový král,
Steven CohenX
Zbývala minuta.

Jack se pokoušel soustředit pouze na
poslední věc, kterou bylo potřeba vyřešit pro
jeho záchranu. Odháněl hlasy, které naříkaly
Steve je mrtvý! Tys ho zabil! Tys dopustil, aby
umřel, stejně jako Fred! Plazil se kolem
mrtvého Steva k červené basovce,
poslednímu nástroji, který byl ještě vcelku, a
modlil se, aby ji dokázal zničit. Muselo zbývat
už jen dvacet vteřin. Nebo méně.
Klekl si a hlavu se ani neobtěžoval
zvednout, bylo by to plýtvání silami. Uchopil
krk basovky, stejně jako to předtím udělal
Steve, a všechnu svou vůli soustředil do
svalů v rukou. Udeřil kytarou o roh starého
dubového stolu.
Zapraskalo to a kytara pukla. Vydala
přitom odporný drnčivý zvuk, který zněl jako
zasténání umírajícího, a pak se rozpadla
takovým způsobem, jakým by ani Jack
nevěřil, že je to možné. Udeřil s ní
neuvěřitelně tvrdě.
Vyčerpání ho přemohlo a ulehl na
podlahu. Ucho mu šplouchlo do kaluže krve
vytékající ze Stevenovy hlavy. Jednička na
jeho předloktí se vymazala za nějakých deset
vteřin poté, co byl poslední nástroj zničen.
Zvítězil.

Středa
Čas proťal cílovou pásku půlnoci s
desetivteřinovým zpožděním. Démon času
musel zuřit. Jack ho poslal do dalšího dne s
natrženou prdelí. Vlastně na sebe ten
bezbožný kluk mohl být hrdý. Zůstal naživu a
možná – opravdu jenom možná – přežije i
Thomas, protože když ho Jack míjel ve své
namáhavé cestě ke kytaře, dýchal. Hruď se
mu zvedala klidně a zřetelně, což mohlo
ukazovat na to, že Jackův přítel a zarputilý
flegmatik má pouze zlomených pár kostí, ale
jinak je úplně v pořádku. Dohady. Všechno
jen dohady tvořící se v hlavě Jacka
Jeffersona.
Když otevřel oči, zjistil, že neleží ve
sklepě, kde členové jeho kapely (až na Toma
mrtví, dej jim pánbůh věčnou slávu, i když je
oddělal, díky mockrát) ještě nedávno zkoušeli
své podprůměrné písničky. Zvedl se z úplně
černé podlahy, která byla součástí velkého
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pódia plného nástrojů. Na zemi ležela jeho
červená basovka, naprosto nedotčená, a
vedle ní se pyšně vystavovala Stevenova
nádherná elektrická černá dáma. O kus dál
se blyštily činely Thomasových miláčků a
ještě o kousek dál čekaly klávesy androida
Marvina. Na to všechno dopadala světla
červených reflektorů jako na koncertě
Mayhem.
Jack už stál na nohou, ale nebyl
schopen udělat krok. Neměl nejmenší tušení,
kde je. Všechno kolem mu připadalo jako z
jiného světa, kde neexistovala běžná pravidla
a kde se sen stával skutečností. Nevěřícně
sledoval, jak se celá ta nádherná hudební
aparatura postupně rozestavuje po pódiu,
sama od sebe, na příslušná místa: bicí
napravo dozadu, klávesy nalevo, basovka
nalevo dopředu, elektrika napravo dopředu.
Pak se rozezněl nadšený a zapálený
hlas z reproduktorů odněkud zezadu, kde
nebylo nic než černočerná tma: „A NYNÍ JE
MI VELKOU CTÍ PŘEDSTAVIT VÁM
POSLEDNÍ SKUPINU DNEŠNÍHO HELL
ASSAULTU!“
Pódium pableskovalo zeleným a
červeným světlem, odněkud zdálky sem
problikávaly dva bílé reflektory, a černota pod
nimi vybuchla v nadšený potlesk a výskání.
Musela tam být tisícovka lidí. Ne, dva tisíce.
Deset tisíc. Padesát. Sto.
„PŘICHÁZÍ
SKUPINA
AVE
SATANAS!“
Z kouřové mlhy za nástroji vyšel
nejprve Thomas a posadil se za své bicí
miláčky. Přitom zamával kamsi do dálky,
odkud se rozezněl nadšený jásot. Hlas
pekelného moderátora ohlásil: „PŘIVÍTEJTE
THOMASE IPSONA!“
Potlesk zesílil a z předních řad někdo
hvízdal.
„STEVEN COHEN!“ zaznělo o něco
hlasitěji, protože neviditelné publikum se
rozjásalo ještě víc, když na pódium vyšel
kytarový král. Steven vypadal šťastný jako
nikdy v životě. Usmíval se od náušnice k
náušnici. Otočil se k hledišti a v této póze
vypadal jako opravdová hvězda. Zvedl svou
černou dámu do výše a políbil ji. Diváci
přitom šíleli jásotem.
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„A PŘICHÁZÍ FREDERICK MARVIN!“
Potlesk se proměnil v pravidelné
bušení do rytmu. Atmosféra zde byla úžasná,
fantastická a naprosto snová. Fred přeběhl
pódium a skočil za své naleštěné klávesy. O
Jacka ani nezavadil pohledem, přestože ho
míjel o necelý metr.
Jack strnul. Teď mělo přijít na řadu
jeho jméno. A dav ve tmě burácel nadšením.
„A TEĎ MI DOVOLTE PŘIVÍTAT
HVĚZDU METALOVÉHO NEBE, JACKA
JEFFERSONA!“
Jásot byl v tu chvíli vůbec nejsilnější.
Na Jacka dopadla zář z hlavního reflektoru a
oslnila jej. Diváci tleskali a každý úder
dlaněmi doplnily zvoláním Jack!
Hvězda metalového nebe však nadále
stála jako přimražená. Jack nechápal vůbec
nic z toho, co viděl. Netušil, kdo jsou ti lidé ve
tmě pod pódiem, kdo vyřvává jejich jména z
tlampačů, a proč zrovna oni mají hrát mezi
tím vším. Připadal si jako v šíleném
surrealistickém snu.
JackG JackG JackG!
Nepohnul
se.
Diváci
ječeli,
povzbuzovali jej, ale on přece nemohl uchopit
ten nástroj a začít na něj hrát. Tím by naštval
toho všemohoucího idiota a nadobro ztratil
šanci přežít. A vždyť přece vyhrál! Udělal
všechno, co se po něm chtělo!
Když stál ve světle reflektoru už tak
dlouho, že se jásot publika proměnil v
nespokojené pokřikování, objevil se na pódiu
další muzikant. Tento byl mnohem vyšší než
ostatní a jeho tvář zakrývala kapuce.
Připomínal nazgúla z Pána prstenů, pouze s
tím rozdílem, že démoni z onoho fantasy
obvykle nenesli pod pažemi elektrické kytary.
Jack věděl, kdo to je. Tuhle hnusnou postavu
nenáviděl víc než samotného Boha.
„Tak ty nechceš hrát? Nechceš se
připojit ke svým přátelům a navždy se
oddávat své oblíbené hudbě?“
„Co po mě chceš? Splnil jsem
všechno! Vyhrál jsem!“
Smích. Tichý a tak přízračně podobný
Fantomasovi, až to znělo skoro teatrálně.
Několik neviditelných se v davu zachechtalo.
„Nevyhráls. Jednu věc jsi přece jenom
nesplnil.“

Jack zaječel jako šílený: „A jakou?!
Jakou, ty zasraná figurko?!“
Pokušitel zůstal klidný. „Neříkal ti snad
tvůj ubohý bratr, aby ses napravil?“
Jack strnul a vytřeštil oči na postavu
uprostřed pódia. Každý nerv v jeho těle jako
by explodoval vztekem. „Co – co tím kurva
myslíš?!“
„Nenapravil ses. Každou buňkou tvýho
kacířskýho
těla
pořád
nenávidíš
všemohoucího! To byla jedna z podmínek –
napravit se, uznat nekonečné dobro Boží.
Takže jsi prohrál!“
„Ale – “ Jack nevěděl, jestli má křičet
vzteky, nebo snad plakat zoufalstvím, ale
chtělo se mu oboje. To, co říkal ten parchant,
byla tak nezpochybnitelná pravda, že nemělo
význam zapírat.
„Ale za snahu ti dám na vybranou,“
pokračovala postava v kápi, „buď budeš hrát
a přijmeš svůj trest, nebo hrát nebudeš a já
tě nechám naživu.“
Jackovi poskočilo srdce. Celý poslední
den byl neobyčejně krátký a přitom delší než
těch devatenáct let předtím. A on tím dnem
procházel za jediným účelem – zachránit si
život. „Nebudu hrát! Za nic na světě nebudu
hrát! Táhni do pekel!“
Pokušitel se ještě jednou zasmál, a
pak pronesl spokojeně: „Tak budu hrát za
tebe!“ a spustil kytaru k pažiX
Jacka to gesto vyděsilo víc než
samotná představa umírání, ale nevydal ani
hlásku. Diváci se znovu dali do nadšeného
jásotu, když tři muzikanti a jedna příšera
začali hrát Ave Satanas. Thomas celou píseň
začal svým kratičkým bicím sólem a byl
dokonalejší než Nick Barker, pak celému
úvodu dodal Fred melodii. Jemně své
klávesy laskal jako milenec a hlavou
pohupoval ze strany na stranu, oči zavřené.
Později už hráli všichni čtyři. Elektrická kytara
Pokušitele a Stevenův dračí zub, obě
nachlup stejné, zazněly společně, když
mohutně řízly do Fredovy melodie. Publikum
se mohlo zbláznit radostí.
Reflektory pableskovaly, pekelně
rychle měnily barvy a přizpůsobovaly se
rychlosti, jakou skladba uháněla. Vepředu se
k divákům nakláněli Pokušitel a Steven, bok

po boku, a mučili struny svých kytar. Hudba
sílila a vytvářela tady a teď svoji úžasnou,
kouzelnou auru; hlasitou, barevnou a svým
způsobem dokonalou. Nebýt všech šíleností,
které se za poslední den odehrály, Jack by
prostě padl k zemi a užíval si extázi, silnější,
než by si kdy dokázal představit. Ale v celé té
nádheře byl jeden háček, kterého si Jack
všimlX
Nejprve si myslel, že ho šálí zrak. Ale
když se podíval pořádně, skutečně tu
příšernou podstatu zdejší hry viděl. Thomas
vedle něj nepoužíval paličky! Do bubnů před
sebou a činelů na boku tloukl rukama jako
karatista a činel před sebou rozechvíval
hlavou. Jeho ruce byly pokroucené mnohými
zlomeninami a na čele mu již razila krev z
hluboké rány od činelu. Fred laskal klávesy,
které nebyly klávesami – hrál na ostré čepele
nožů! S každým tónem se v jeho dlaních a
prstech objevily nové a nové rány, klávesy už
byly z poloviny rudé krví a jeden uříznutý prst
na nich poskakoval jako kousek párku.
Steven hrál holýma rukama, žádné trsátko.
Struny byly ostré jako břitva a tak s každou
vteřinou krájely kytarovému králi prsty. Krev
se valila z jeho pravé ruky, ale Steve jako by
to necítil. Hrál dál. Všichni hráliX a dav šílel.
„DOST!“
Jackovo ječení vůbec nebylo slyšet.
Jako už jednou té noci, Ave Satanas vrcholilo
svým ostrým závěrem, hlasitějším než
brždění nákladního vlaku, a neexistovalo nic,
co by tentokrát mohlo tu fantastickou hudbu
zastavit. Jack jen bezmocně přihlížel, jak se
ruce jeho kamarádů mění na sekanou.
Thomas nakonec nevydržel a zřítil se na
činely, kde zůstal nehybně ležet. Po něm
padl Fred, jehož ruce byly zohyzděny
sečnými ranami od nožů. Čtyři prsty byly
pryč. Zbývající visely na šlachách. Fredův
obličej dopadl na klávesy a nože mu právě
dokonale proťaly oční bulvy. Steven ještě
chvíli zakončoval svou část, ale když opiloval
svou ruku až k zápěstí, hlava mu mrtvolně
padla na prsa a jeho tělo i s kytarou přepadlo
do černoty pod pódiem.
Jack celou tu dobu křičel, ale nikdo ho
neslyšel. A i kdyby, co by se tím změnilo?
Krvežíznivý dav neviditelných hulákal
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nadšením a dychtivostí a Pokušitel se
chechtal pod černou kápí. Jeho prsty bez
trsátka kmitaly po strunách a kouzlily na
nástroj něco naprosto nemožného. A čím dál
hlasitěji.
Pokušitel se otočil k Jackovi a vykročil
proti němu. Pravá ruka posetá boláky ještě
více zrychlila hru a zvuk zesílil k nesnesení.
Jack padl na kolena a zacpal si obě uši,
protože ten kravál byl silný. Příliš silný. Do
očí mu pronikalo stále rychlejší blikotání
reflektorů a zvuk diváků už byl úplně
přehlušen. Zůstala jen kytara v náručí toho
ďábla i s tím neskutečným kvílením, které
vydávala. A to všechno Jacka bolestivě
mučilo.
Jack křičel, aby toho ten hajzl nechal,
křičel, že je to moc nahlas, že ho to zabíjí,
ale to vše byla jen voda na mlýn tomu
démonovi. Jack si uvědomil, že skoro nevidí.
Ten zvuk se mu dral do hlavy, jako kdyby si
chtěl vyměnit místo s jeho krví. Crčela
Jackovi z očí, uší, nosu i úst. Ten zvuk ho
každým okamžikem musel rozdrtit jako
švába.
Ticho! Už ne! Je to moc nahlas!
Jack nohou zavadil o něco dlouhého a
kulatého. Byl ochoten jakkoli zastavit ten
strašlivý koncert. I za cenu vlastní smrti. I
peklo samotné bylo lepší než tohle. Bez
přemýšlení tu věc uchopil a vší silou s ní
mrskl proti Pokušiteli a jeho slavné kytaře.
Byla to lopata, co použil jako zbraň.
Pokušitelova kytara vybuchla jako
třaskavá kulička. Její vlastník padl po zádech
k zemi. Po tom šíleně hlasitém kvílení
nastalo podivně tajemné ticho.
„Tohle žer, ty parchante!“ Jack hulákal
a vší silou mlátil lopatou do nehybného těla
té stvůry. Krev, která vystřikovala zpod jeho
kápě, se Jackovi dostala do obličeje, ale on
se neobtěžoval ji setřít. Soustředil se jen na
to, aby toho pekelného zkurvysyna rozsekal
na maděru. A také to dělal. Ostrou hranou
lopaty ryl do masa toho nelidského stvoření,
pak znovu mlátil a s radostí poslouchal ten
zvuk praskajících žeberX
A ten parchant se smál. Po celou
dobu, kdy Jack měnil jeho tělo na kaši, se ten
ďábel chechtal jako vyšinutý. Nepomohly ani
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údery přímo do obličeje. Smál se pořád.
„Já tě zabiju!“ řval Jack a sekal do těla
dál. Jediné, co v tu chvíli zbývalo z jeho
odhodlání přežít, se proměnilo v mučivou
nenávist a touhu zničit toho hajzla za vše, co
mu udělal. Sekal do démona v plášti tak
dlouho, dokud ty praskavé zvuky neustaly
společně s chechtáním. Konečně nastalo
ticho. Ani z černoty pod pódiem se neozvala
ani hláska.
Jack poklekl k mrtvole a přemohla ho
touha spatřit skutečnou podobu té svině,
kterou právě zabil. Vší silou strhl kápi z hlavy
Ďábla, aby pohlédl do jeho tvářeX
Očekával všelicos. Byl připraven na
ten nejodpornější pohled, který se
smrtelníkovi může naskytnout. Přesto ho
téměř zabilo to, co pod kápí spatřil. Šok z
toho, co vidí, ho rázem připravil o poslední
zbytky rozumu.
Nebyla to tvář ďábla, ale zničený
obličej Thomase Ipsona.

Epilog
Je zvláštní, co všechno dokážou lidé
označit za Boží vůli. Spousta lidí by tak
dokázala nazvat divnou náhodu, že
strážmistr Bob Spencer zrovna toho večera
narazil na vyděšenou a uplakanou ženu ve
tvídovém kostýmku, která za ním přiběhla až
do auta a vylíčila mu, že se vracela domů a
uslyšela třeskot skla, že její syn dnes
dopoledne zemřel (Bob to věděl, byl to
koneckonců on, kdo se potloukal poblíž toho
domu v jedenáct ráno) a že ona má strach,
že se tam někdo vloupal, a že ona se
jmenuje Ellen Marvinová a že její manžel se
jmenuje Edgar a že ten je v hospodě, protože
je to srab, a že o ni se nemá kdo postarat a
že je život strašně zkurvenej atakdále
atakdáleX
Každopádně ho ta žena dostrkala až
ke svému domu, který měl vybité okno do
obývacího pokoje. Ve sklepě se svítilo.
Zřejmě zase mladí feťáci, kteří hledali
dvacetidolarovky ve sklenicích od zavařenin,
nic neobvyklého.
Když se oba ocitli uvnitř, dolehly k nim
tupé zvuky a pak praskot. Znělo to odporně.

Ta žena vykřikla a oči se jí zalily slzami.
Anebo křeslo. Bob doufal v to poslední. Za
Zhroutila se až o minutu později, právě když
jediný den došlo v tomto městě ke čtyřem
vkročili do sklepa. Bob měl sice sádelnaté
brutálním vraždám (toho pojídače žiletek
tělo, ale přesto byl dost rychlý, aby toho
počítal taky), které měl určitě všechny na
spratka odzbrojil, jak se později chlubil. Ve
svědomí právě tenhle idiot. Byl to feťák,
skutečnosti prostě vlezl do sklepa a naskytl
podle všeho. A feťákům se nikdy nemá věřit.
se mu pohled na zničené nástroje a dvě
Ani šílenství.
velmi zohavené mrtvoly. Byli to ti chlapci, s
Boba za tenhle hrdinský kousek
nimiž mluvil v jedenáct dopoledne. Ještě
povýšili a jeho plat se konečně vyhoupl nad
důležitější byl ten třetí, který svíral v rukou
průměrnou mez. Jeho manželka Linda
ostrou lopatu a mlátil do jedné z nich s
umírala na nádor a oni si do té doby nemohli
vřískáním Já tě zabiju!. Ještě než Bob
dovolit operaci. Až teď. Zdálo se to
přiběhl, mladík poklekl a pravou rukou udělal
neuvěřitelné, ale ti čtyři mrtví vlastně
nějaké nesmyslné gesto nad hlavou jednoho
zachránili život Lindě Spencerové. Ona byla
mrtvého. Pak se prostě jen rozječel, upustil
ovšem upřímnou katoličkou, a tak tohle celé
lopatu a s obličejem v dlaních sebou začal
označovala za vůli Boží. Bob se tomu jen
zmítat na podlaze jako oslepený. Bob s ním
smál. A určitě nebyl sám.
neměl žádnou práci.
Když ho odváděli do záchranky,
Březen 2009
Ilustroval: Martin Slávik
neustále kolem sebe kopal a vřeštěl něco o
pokušení, bohu a metalu. Buď dostane
polstrovanou celu, nebo vězeňskou palandu.
Tato povídka je věnována všem uživatelům webu www.horror.cz

Ondřej Pešák se narodil roku
1 989 v Kroměříži. Vystudoval
Gymnázium ve Vyškově. Nyní
studuje žurnalistiku a filmovou
vědu na Universitě Palackého v
Olomouci. V nedávné době
dokončil svůj první román, pro
který se v nejbližší době pokusí
najít nakladatele. Kromě psaní
prózy se věnuje i šachu a výtvarné
tvorbě. Povídka Death Metal byla
původně napsána pro web
horror.cz, zde se objevuje s
menšími úpravami.
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Umíte psát jako Stephen King? Jste grafičtí mágové?
Chcete se zviditelnit? Máte rádi HORROR?
Dejte o sobě vědět: teresabanks@seznam.cz; obitus@seznam.cz

