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HOWAR D – 19/2016

Dvacet.

Milí věrní čtenáři, je to možná k nevíře, ale je to tak. Váš oblíbený horrorový časopis tímto číslem uzavírá 
druhou desítku a směle vyráží vstříc té další. Ti z vás, kteří dávali ve škole pozor, si jednoduchou matematic-
kou procedurou mohou zjistit, že kromě oslavy kulatého dvacátého čísla zároveň boucháme šampaňské nad 
takřka dovršeným pátým rokem naší existence. 

Během těch let se Howard z drobného neduživého semenáčku stal statným stromem, jehož větve sahají 
daleko za hranice České zahrady, stále se košatí novými a novými autory a pevně stojí na chlupatém kmeni, 
do kterého je vyryto všeříkající levá – pravá. 

Dvacáté číslo věnujeme těm nejdražším, světlu našich životů, našim dětem. Vždyť máloco je strašidelněj-
šího, než druhá čárka na těhotenském testu. Horroroví tvůrci si toho jsou dobře vědomi a tak se náš oblíbe-
ný žánr hemží zabijáckými parchanty snad víc, než průměrná základka. Kromě tematicky spřízněných textů 
bych rád jmenovitě vyzdvihl řadu dalších, ať už jsou to kulervoucí povídky, zasvěcené recenze nebo poutavé 
rozhovory.  Ale neudělám to. Víte proč?

Protože přesně v moment, kdy vy prvně držíte toto číslo v rukou, sedíme my s těmi šťastnějšími z vás  
v kavárně Trojka a naše výročí řádně zapíjíme. Nese to s sebou sice tak hrůzný zážitek, jakým je cesta na pe-
riferii jménem Brno, ale my to pro vás, milí věrní čtenáři, děláme rádi. Jo a mimochodem, děvky a chlast jsou 
celý večer na Eraserheada. 

Roman Kroufek

[ 
1
 ]
 

H
O

W
A

R
D
 –

 4
/2

01
2

NE
Z
Á
V
IS

LÝ
 H

O
R
R
O
R
O
V
Ý 

Č
A
SO

P
IS

NE
Z
Á
V
I

Č
ÍS

LO
 4

Z
Á
Ř
Í 
20

12

R
ec

en
ze

:

Ne
us

ín
ej

 2
; C

ab
in
 in

 t
he

 W
oo

ds
; C

th
ul

hu
 2

00
0;
 D

ag
on

; N
oč

ní
 m

ůr
y 

ne
sp

í;

P
it
ev

na
; P

tá
ci
 a

 j
in
é 

po
ví

dk
y;
 R

ec
 3

; S
tí

ny
 n

ad
 B

ak
er

 S
tr

ee
t

ko
m
ik
s 

F
ul

ci
ho

 d
ec

h

D
ap

hn
e 

du
 M

au
ri
er

D
es

et
 k

rá
lo

ve
n 

ho
rr

or
ov

éh
o 

ře
vu

fi
lm

y 
po

dl
e 

HP
L

Je
ff

re
y 

C
om

bs

M
al

aj
sk

ý 
fi
lm

ov
ý 

ho
rr

or

vi
de

oh
ry

 in
sp

ir
ov

an
é 

HP
L

P
ov

íd
ky

: 

M
ar

ie
 d

e 
F
ra

nc
e 

–
 B

is
kl

av
re

t

Gr
ah

am
 M

as
te

rt
on

 –
 C

o 
do

ká
že

 t
m
a

P
aw

eł
 P

al
iń
sk

i –
 O

dn
es

te
 m

ě 
na

 r
uk

ou
: v

ys
ok

o,
 v

ys
ok

o!

Iv
an

a 
P
ra

je
ro

vá
 –

 D
ok

on
al

á 
m
ám

a

R
oz

ho
vo

ry
:

T
áň

a 
Hl

os
to

vá

Na
tt

ha
m
on

ka
rn

 S
ri
ni
ko

rn
ch

ot

Br
ia
n 

Yu
zn

a

LÝ
 

R
O

R
R
R

R
R

R
R

O
R

O
R

O
R

O
R

O
R

OHOHOHH

PPPPPPPRR

R
O

[ 
1
 ]
 

H
O

W
A

R
D
 –

 5
/2

01
2

NE
Z
Á
V
IS

LÝ
 H

O
R
R
O
R
O
V
Ý 

Č
A
SO

P
IS

Č
ÍS

LO
 5

P
ro

si
ne

c 
20

12

Ju
ra

j 
He

rz

St
ef

an
 G

ra
bi
ńs

ki

A
si
a 

A
rg

en
to

Ž
el

ez
ni
čn

í 
ho

rr
or

Ho
lk

y 
od

 b
ob

ří
 ř

ek
y

po
ví

dk
y,
 r

ec
en

ze
, 
re

po
rt

y

ov
P
o

P
o

P
o

PPPPP
o

P
o

PPPP
ov

P
o

P
o

P
oov M
a

M
a

MMMMMM
a

M
a

MMMMM
a

M
a GGGGGGGGG PPPPRRRRRRRRR TTTT NNRR TT NN

NE
Z
Á
V
IS

LÝ
 H

O
R
R
O
R
O
V
Ý 

Č
A
SO

P
IS

Č
ÍS

LO
 6

Bř
ez

en
 2

01
3

H
o

rr
o

r 
a

 h
o

m
o

se
x

u
a

li
ta

M
a

ca
re

n
a

 G
ó

m
e

z
In

d
o

n
é

sk
ý 

 l
m

o
vý

 h
o

rr
o

r
V

 l
a

b
yr

in
tu

 
e

sk
é

h
o

 h
o

rr
o

ru
H

o
rr

o
ro

vé
 w

e
b

 s
e

ri
á

ly
 

D
e

se
t 

n
e

js
ym

p
a

ti
t

jš
íc

h
 z

á
p

o
rá

k

ovovovovovov ar
M

ar
M

a
M

aar
M

ar
M

aarar Gr
a

GrGrGrGrGrGrGrGrGr
a

P
a

P
a

PP
a

P
a

PPP
a

P
aNE

Z JJJJJJJJ SSSSSSSSS AAAAAAA ŽŽ

ovv arar rara aa

NN

NE
Z
Á
V
IS

LÝ
 H

O
R
R
O
R
O
V
Ý 

Č
A
SO

P
IS

Č
ÍS

LO
 7

Č
er

ve
n 

20
13

Z
Á
V
IS

LÝ
 

R
R
R

R
R

R
R

R
O
R

O
R

O
R

O
R

OHOHOHH

rurururuJuJuJuJuJJJJuJJJu
rururuJuJuJuJuu
rrur ttStStStStSSSSStStSSSSStttStSt AA
s

AAAAAAA
s

AAAAA ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ

NE
Z
Á
V

Ý Ý ÝLÝ
 

IS
LÝ

O
R

HO
R

HOHOHOHOHHHH

r tete A
s

A
s

A
s ŽŽ

R
NE

Z
Á
V

O
R

NE
ZÁ

VI
SL

Ý 
HO

RR
OR

OV
Ý 

ČA
SO

PI
S

ČÍ
SL

O 
8

Zá
ří
 2

01
3

H
or

ro
ro

vé
 a

n
to

lo
gi

e

Tom
áš

 K
or

ba

K
ai

 M
ey

er

Iv
an

 A
da

m
ov

i

V
in

ce
n

t P
ri

ce

HH MM InIIn V
 

V HHrrrrrr

E
Z
Á
V
IS

LÝ
 

R
R

R
R

O
R
R

O
R
R

O
R
R

O
R
R

O
R
R

HO
R

HO
R

HO
R

HO

nn
V

 
V HH

NE
ZÁ

VI
SL

Ý 
HO

RR
HO

RROR
RO

OR
RO

OR
RO

OR
RORR
O

R
R
O

RR
O

RR
O

RR
O

NE
ZÁ

VI
SL

Ý 
HO

RR
OR

OV
Ý 
ČA

SO
PI
S

ČÍ
SL

O 
9

PR
OS

INE
C 

20
13

H
o

M
a

M
a

nn

o
M

aa
nn

EZÁ
VI
SL

Ý 
RR

O
OR

RO
OR

RRR
O

HO
RRRR

O
RR

O

NE
ZÁVISL

Ý H
ORROROVÝ Č

ASOPIS

ČÍSL
O 10

BŘEZEN 2
014

Ženy (v) horroru

Anna Šochová

Ivan Ku era

Polský horror

Zora Ulla
 Keslerová

H
o

H
o

H
o

H
o

H
o

H
o

H
o

H
ToToToToToT

KKK

H
o

To
K

Ženyny

nn
Ann

an
Iva

ol
Pol

ZoZo

nyny
nn
anan

olol

Zoo

NEZÁVISLÝ HORROROVÝ ČASOPIS
ČÍSLO 11 ČERVEN 2014

Gojira

Amityville

Cichowlas & Radecki

Petr Van k

Weekend of Fear 2014

RR

oji

Amm
Cic
Pe
W
ra

RRRR

ii
mmi

cc
ee

WW

NEZÁVISLÝ HORROROVÝ ČASOPIS ČÍSLO 12 ZÁŘÍ 2014

Psi v horroru
Pavel Soukup
Miloslav Švandrlík
Martin Štefko
Ženy Alfreda Hitchocka

NENE

PsPs
PP
MM
MaMMMMMMaaa
ŽenŽeŽeŽeŽ

ss
PP
MM
MaMMMMMMaaaa

NEZÁVISLÝ HORROROVÝ ČASOPIS
ČÍSLO 13

PROSINEC 2014

Bo ek & Zubík
Foglarovská hr za

Co nás na horrorech štve

Socialistický Zombi Mord

T ináctky a zrcadla v horroru

EZÁVEZÁVISLÝ ISLÝ HORROHORROROVÝROVÝ NEZZÁ

aa

VÝVÝ

NEZÁVISLÝ HORROROVÝ ČASOPIS
ČÍSLO 14

BŘEZEN 2015

Australský horror

King Diamond

Pavel Ž
árek

Australská asociace horrorových autor

Slenderman

NEZÁVISLÝ HORRORO

Au
KingPavAuAusuststtrtrrlendnddderereer

B
F

Co
Soc

T inin

LÝ LÝ HORROHORROROVROV NEZEZÁVISLÝ HORROR

VÝVÝ

ROR

KingPavAuususststtrr

ORO NEZÁVISLÝ HORROROVÝ ČASOPIS

ČÍSLO 15

ČERVEN 2015

Anim
ovaný horror

Graham
 M

asterton

Pioný
i hororu 2

Nikola Voto
ková

Goblin ve Vídni

Joel-Peter W
itkin

SLÝ HORROROVÝ

Bo ek &Foglglarovo nnás nciciali
nnác

&
rov

s n
alis

ác

OVÝ
NE

ZÁ
V
ISLÝ HO

R
R
O
R
O
V
Ý Č

A
SO

P
IS

Č
ÍSLO

 16

ZÁ
Ř
Í 2015

Found footage

H
eda B

artíková

M
ort C

astle

Peter Tscherkassky

A
Gra

Au

n

n

AniGrah

Aust

náá

Aust

R
O
R
O
V

F

Ani
ah

O
V

F

NE
Z
Á
V
ISLÝ HO

R
R
O
R
O
V
Ý Č

A
SO

P
IS

Č
ÍSLO

 16
Z
Á
Ř
Í 2015

H
orrorová p

án
í

G
u

y N
. Sm

ith

K
d

e vzn
iká 

eský 

h
orror

K
ath

arin
e Isabelle

Jan
ko Iša

Ý HO
R
R

Gaa
ermermermrermer

rara

mm

ra

mmmmmm

rah

m

ah
G

u

NE
Z
Á
V
ISLÝ HO

R
R
O
R
O
V
Ý Č

A
SO

P
IS

Č
ÍSLO

 18
BŘ

E
Z
E

N 2016

B
arbara N

ed
eljáková

N
ekroskop

A
n

gu
s Scrim

m
P

ovíd
ky, recen

ze

eši a Slováci v zah
ran

i
n

ích
 h

orrorech

enenenenenenny nynynynyny ny ny AlfrAlfrAlfrfAlfrAlfAlAAAAlfrAlfrfrefrefrefrefr ddfrefre
r

ddeedd
rmrmrmmmmmamamamamammamm R

RRan
m

NE

ee

Ry

ee

NE
Z
Á
V
ISLÝ HO

R
R
O
R
O
V
Ý Č

A
SO

P
IS

Č
ÍSLO

 19
Č
E

R
V
E

N 2016

E
dw

ard L
ee

Jen
n

y N
ow

ak
M

ilan
 Ž

á
ek

John
 Sin

clair
G

oblin

Sedm
desátkový horrorPPP

a
P
a

P
a

PPP
a

P
a

PP
a

P
a va IvIvIIvIvIvIIv
a

IvIvaa vava
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽ HHŽŽ HH

H DDH DD
V

in
V

in
V

i
VVVV

innn
c

orrororoZor
ZoZorarararrrra

popopppopopopopopopoo
vo
í

ovvov
íd

ovv
í

popopoopoppppppopoo
vovov
ídí

ovovovv
ídíd ví
díddddd
kdkdkdk

E
Z
Á
V
ISLÝ HO

R
R
OOO
RRR

NE
Z
Á
V
ISLÝ HO

R
R

R
R
O

R
R
O

R
O

R
O

R
O

R
O

R
OOOOO
RRRRRR
O

R
O

R
O

R
O
V

R
O
V
Ý Č

A
SO

P
IS

Č
ÍSLO

 19
Č
E

R
V
E

N 2016

E
dw

ard
dw

ard
w

ard
w

ardrdd
L

e
L

ee
L

ee
L

ee
L

ee
L

ee
L

eeee
Jen

n
y N

ow
akak

MMM
ila

M
ilan

 Ž
á

ek
JJoh
John
John
John

 S
John

 S
John

 S
John

 S
ohn

 S
hn

S
n

SSiinin
c

in
cla

in
clai

in
clai

in
clai

n
clairrr

G
oblin

SSeSeedededmdmdm
d

dm
de

dm
de

dm
de

m
de

m
de

m
dedesásátk

sátko
sátkov
sátkovýý horror

O
R

NE
ZÁVISLÝ HORROROVÝ Č

ASOP
IS

Č
ÍSLO 20

ZÁŘÍ 2016

Horroroví spratci HororKemp Philip Glass

Denisa & Daniela Ponomarevovy Ed Wood



[ 4 ]

Tentokrát jdeme k podstatě horroru. Protože 
horror ještě pořád je o strachu. O tom příjemném 
pocitu zvláštního mravenčení vzadu za krkem, prud-
kém stisku ledové ruky kolem srdce a dechu uvízlém 
v hrudi. Každý to máme jinak, ale působí to stejně. 
Bojíme se. A horroroví tvůrci nám dopřávají širokou 
paletu strašidelných scén. Tady je od nás pár z nich. 
Pevně sevřete půlky a směle do čtení.

Roman Bílek
Defi novat samo o sobě „strašidelnou scénu“ je 

úkol hodný mistra. Co vůbec taková scéna zname-
ná? Že se stane něco, při čem se vám scvrkne žalu-
dek a spodní prádlo vyhlásí stav nouze? Jasně, jen-
že ono to v horrorech bývá často výrazně podepřeno 
předchozím průběhem děje, kdy cítíte, že celá situa-
ce k něčemu zlému směřuje. Vezměte si takové The 
Blair Witch Project, když jste ho viděli poprvé. V tom 
fi lmu se vlastně nic moc nestane… jenže celková at-
mosféra je taková, že větřík zafouká do větviček a vy 
hlásíte hnědý poplach. Nebo to má být jen obyčejná 
lekačka, při které vám náhle vyskočí srdce někam do 
mozku a tep se rozjede jako metalový bubeník? Pro-
stě mi ani jedna tahle defi nice nějak nevyhovuje.

První opravdovou strašidelnou scénu si vybavuji 
asi z útlého dětství. Rozhodl jsem se představit scény 
fi lmové, i když dobře vím, že strach může být obsa-

zen skoro ve všem. Mnoho mých vrstevníků přísahá 
na nejpopulárnější scénu z kultovního dílu Majora Ze-
mana Studna. Dlouhé noci je ve spánku navštěvoval 
starý Brůna se sekerou v ruce, který byl toho dne po-
někud neklidný. Měl jsem to podobně, ovšem s tím, 
že Zeman byl tentokráte Karel a jeho fi lm se jmenoval 
Čarodějův učeň (1977). Dodnes slyším temné zvolá-
ní čarodějnického mistra „Krrrabatte!“ a vidím vzléta-
jícího havrana a mistrovu lebku rozpadající se vejpůl. 
Brrr. Tahle animovaná pohádka je fakt pekelná a do-
dnes ji řadím k největším horrorům vůbec.

Další scéna, která mi z mysli při přemýšlení nad 
touhle anketou vytanula, je mnohem mladšího data. 
A asi tím překvapím všechny včetně sebe, ale jedná 
se scénu z Wanova The Conjuring (2013). Je to scé-
na, kdy se paní máma Perronová ocitne v  tmavém 
sklepě, vyloví sirky, aby si trochu posvítila, a v tom 
malém světle z plamínku se za ní objeví ruce, kte-
ré tlesknou. Není to tak, že bych se z  toho posral 
strachy, ale považuji to za naprosto geniální a přes-
ně podle rčení v  jednoduchosti je síla. Žádné drahé 
efekty, žádní supertrikoví bubáci… prostě dvě ruce 
a TLESK. Tahle scéna se také natrvalo usídlila někde 
v mé šedé kůře mozkové.

Poslední scéna, která mi v tomto anketním kon-
textu vytanula na mysli, je vlastně předzvěst pekla, 
které bude následovat. Jedná se o takový malý he-

 Naše
nejmilejší děsy
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recký koncert Terryho O´Quinna v osmdesátkové vy-
vražďovačce The Stepfather (1987). Když mu dojde, 
že to nebude podle jeho zhýralého plánu a koncept 
dokonalé rodiny se mu rozpadá, předvede ve své díl-
ničce amok hodný mistra lability. A absolutně všem 
divákům hned dojde, že dílo zkázy právě překroči-
lo práh domu. K tomu si dodejte ty jeho průpovídky 
jako „ Chtěl jsem jen, abychom byli dokonalá rodi-
na!“ nebo „Tatínek to tak nenechá! Tatínek to zaří-
dí!“ a máte na trauma zaděláno. Nutno také přiznat, 
že tohle byl jeden z prvních horrorů, které jsem viděl 
na videokazetě, když se otevřely první videopůjčovny 
a bijáky se do nich valily jak spermoni při vyvrchole-
ní. Podobně děsivou one man show jsem snad viděl 
už jen v životopisném snímku Hitchcock, kde slovut-
ného režiséra hraje Anthony Hopkins. Při premiéře 
Psycha nejde do sálu, ale zůstane v předsálí, a když 
se ozve nejznámější a nejděsivější melodie Bernarda 
Herrmanna ke „sprchové scéně“ diriguje ji s šíleným 
výrazem a v očekávaní diváckých výkřiků hrůzy, pou-
ze před zkoprnělým pikolíkem. Holt strašidelné scé-
ny můžou pro každého vypadat jinak…

Kristina Haidingerová
Upřímně – nijak mě neděsí zrůdy či krváky. Jsem 

spíše lekavá divačka. Takže vezmu-li to v historické 
posloupnosti, jako první jsem hodně zalapala po de-
chu – a spolkla u toho žvýkačku! – když se monsieur 
Lestat de Lioncourt vrhl po krku Louise de pointe du 
Lac v Interview with the Vampire (1994). Lestat se 
tam zpočátku prostě objevil, prohodil ke své budou-
cí večeři pár slov, a ačkoli mladý šlechtic měl čekat 
svoji fi nální proměnu, nejprve se jen „vylekal“ a po-
odstoupil od hrobky své ženy. No a pak přišel dosti 
nečekaný atak.

Původní verzi The Exorcist (1973) jsem znala 
zpaměti (včetně soundtracku Mike Oldfi elda, který 
jsem si co chvíli pohvizdovala.) A tak, když jsem šla 
na nový režisérský sestřih do kina, dost mě vyděsilo, 
když se milá ďáblem posedlá dívenka rozeběhla pro-
hnutá v mostu po rukou a nohou ze schodů dolů ke 
své mamince.

Absolutním vítězem je – a asi dlouho ještě bude – 
Ringu (1998). Tedy Sadako, drápající se ze studny. 
Musím upřímně přiznat, že ta mě děsila většinu dět-
ství. Kdykoli pode mnou byla nějaká propast nebo 
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prostě jen temné místo, zas a znovu jsem viděla 
a slyšela její odlupující se nehty, jak se snaží dostat 
za mnou nahoru.

Josef Blažek
Klaun v kanále (It)

Kingův tlustopis je pro mě nejlepším horrorovým 
příběhem všech dob a to od první věty a od první-
ho horrorového výjevu, kterým je setkání malého 

Georgieho s vražedným klaunem Pennywisem. Ta-
hle scéna je úžasně vizuální – papírová lodička uhá-
nějící strouhou, za ní pošmourně deštivou ulicí jako 
motýl poskakující Georgie v jásavě žluté pláštěnce… 
a klaun v kanále. Klaun. V kanále. Absurdní obraz, 
zprvu nebezpečně balancující na hraně hrůzy a ko-
mičnosti, která se z něj ale rychle vytrácí s každým 
dalším slovem, jímž Pennywise se zručností zkuše-
ného pederasta láká zmateného Georgieho k sobě 
do kanálu, až čím dál znepokojivější hovor dospěje 
k osudné Georgieho otázce týkající se Pennywiseo-
vých balónků, která zpečetí jeho osud:

“A vznášejí se?”
“Ó, ano… vznášejí se, Georgie… vznášejí… a až 

budeš tady dole se mnou… budeš se vznášet taky!”

Krevní zkouška (The Thing)
A další z horrorů, který mám ve své top trojce 

celý život. Jestliže vyklubání vetřelce z Kaneova bři-
cha v prvním Vetřelci šokuje svou nečekaností a kre-
ativitou, u scény krevního testu ve Věci diváci i posta-

vy očekávají, že se jim vzápětí zjeví titulní příšera, ale 
díky její proměnlivosti a zároveň povaze testu – roz-
žhaveným drátem se škádlí titěrné vzorky krve v pet-
riho miskách – absolutně netuší, jak to bude vypadat, 
až při téhle ruské ruletě dojde na náboj v komoře. Jak 
krev zareaguje? Koho odhalí jako monstrum? A jak 
monstrum zareaguje na svoje odhalení? Plyne z toho 
úžasné napětí, zakončené parádní groteskní lekač-
kou, po níž vzápětí přichází neméně brutální lekačka 

číslo dvě (defi brilace), která je svým způsobem opač-
ná ke zmíněné scéně z Vetřelce – tentokrát příšera 
nevyskočí z břicha, ale naopak svou oběť břichem 
(částečně) pozře. Navíc jakmile se nezvaný vesmírný 
host odkope, rozpoutá se nejen chaotické krveprolití, 
ale hlavně naprosto famózní maskérsko-trikové or-
gie, v nichž hraje prim utržená lidská hlava štrádující 
si to na pavoučích nohách. 

Císařský řez v kosmu (Prometheus)
Všichni víme, že nejděsivější horrorovou scé-

nou všech dob je vyklubání Vetřelce z Kaneova bři-
cha v prvním Vetřelci. O tom žádná. A že jakékoli ko-
mentování téhle klasiky nejklasikovatější by bylo jen 
nošením dříví do vesmíru. Takže radši připomenu 
skvostnou variaci téhle scény v rozporuplně přijatém 
Prometheovi, opět v režii Ridley Scotta.

Archeoložka a toho času i členka posádky ves-
mírné lodi Prometheus Elizabeth Shaw (Noomi Ra-
pace) právě prožívá ukázkový den blbec. Jenže den 
blbec na neznámé planetě v dalekém vesmíru má 
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o dost drsnější parametry než na Zemi. V praxi to vy-
padá tak, že Elizabethin životní sen o prvním kontak-
tu s mimozemšťany a o otěhotnění s jejím životním 
partnerem a kolegou Charliem se během posledních 
pár hodin proměnil v matku všech nočních můr, když 
se Charlie čímsi nakazil a zemřel krajně nepěknou 
smrtí a jediný mimozemšťan, na něhož Elizabeth na-
razila, je ten, který jí každou chvíli vyrazí z jejího bři-
cha, protože poševní otvor klasifi kuje jako zbytečnou 
zajížďku. A jako by těch jobovek nebylo na šokova-
nou a v křečích se svíjející astronautku dost, uhlaze-
ný android David jí právě nonšalantně odtajnil, že sle-
duje i jiné cíle, než jen dobro posádky. Situaci, kterou 
kdysi Ripley řešila šipkou do rozžhaveného kovu, se 
Shaw rozhodne vyřešit operačním zákrokem (mož-
ností, která byla Ripley též nabídnuta, ale ona ji od-
mítla), jenže ouha – automatizované operační lůžko 
na palubě lodi je projektováno pouze pro muže a cí-
sařský řez nemá v nabídce. Elizabeth tedy nezbývá 
než navolit císařáku nejpřibližnější mužskou opera-
ci(!), jen lokálně umrtvená vlézt pod laserovou kudlu 
a sledovat, jak z ní stroj vyjme děsivou mimozem-
skou kukačku.

Hlavní diametrální rozdíl mezi slavnou scénou 
z originálu z roku 1979 a její variací je, že ta první stá-
la na překvapení, zatímco druhá buduje napětí. Jestli-
že u originálu Kane, zbytek posádky, ani diváci neměli 
sebemenší tušení, co je v příštím okamžiku čeká, což 
byla základní podmínka následného drtivého šoku, 
v Prometheovi už porod příšery nemohl z principu di-
váky překvapit (a překvapením není ani pro Davida, 
který v něm má prsty, a Elizabeth, která je na něj za 
pět minut dvanáct upozorněna). Proto se tvůrci vyda-
li opačnou cestou, s diváckými očekáváními počítají 
a scénu protahují a dávají hrdince šanci se děsivému 

osudu vyhnout. Jedinou slabinou skvěle promyšlené 
(oproti jednoduchému originálu až překombinované) 
i realizované scény je samotná obluda, která má po-
dobu bezzubé chobotničky vzbuzující – na rozdíl od 
ještěřího zubatého Vetřelce, „rozhlížejícího se“ z roze-
rvaného Kaneova hrudníku, a se skřekem mizejícího 
v útrobách lodi – spíš úsměv než hrůzu.

Andrea Parezová
„Pchá, že prej vyplodit 3 nejstrašidelnější horroro-

vý scény“, říkala jsem si. „Snadný jako facka Honzo, 
to budu mít hned, příště něco těžšího, prosimtě!“ Jak 
moc jsme se mýlila! Nejdřív jsem si přes svou skleró-
zu nemohla vzpomenout na žádné scény. Po men-
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ším průzkumu jsem si zase nemohla vybrat z jejich, 
relativně velkého, množství. Ale nakonec to přeci jen 
dobře dopadlo a vy můžete obohatit svého ducha 
mým vytříbeným výběrem nejstrašidelnějších scén.

Jako první jsem zařadila svou dětskou noční 
můru, která i dnes funguje zatraceně dobře. 3. díl 
první série X-Files (1993), s názvem Squeeze, nebo 
česky Hnízdo či Protažení. Akta X má fůru skvělých 
dílů, u kterých jsem jako malá uchcávala strachy, to 
každopádně. Ale tenhle má navíc bastarda, který do-
káže měnit tvar těla a tak se dokáže vecpat naprosto 
kamkoli, a aby to nebylo tak jednoduché, má navíc 
spadeno na vaše játra. Scéna, kdy Mulder a Scullyo-
vá najdou ve špinavém a neobývaném panelovém 
bytě tajnou chodbu s jeho doupětem, které se skládá 
ze zmuchlaných útržků novin slepených žlučí z jater, 
tak ta mě nenechala spát několik večerů. Navíc se na 
konci scény ukáže, že ten parchant tam celou dobu 
je. A ty jeho žluté oči! Brrr.

Jako druhého bubáka ve skříni jsem zařadila 
profl áklou městskou legendu o studentce, která si 
po nocích přivydělává hlídáním děti. Příběh mi na-
hání husí kůži jak v psané podobě ve všech svých 
obměnách, tak i ve fi lmovém zpracování. Studentku 
ve fi lmu When a Stranger Calls (1979) právě tento 
večer při hlídání někdo obtěžuje telefonáty. Když te-
lefon zazvoní poprvé, ještě si myslí, že si z ní někdo 
dělá prču a snaží se jí vyděsit, na druhé straně drátu 
je totiž ticho. Později však začne telefonátů přibývat, 
jejich obsah je stručný, hlas se ptá na jedinou věc: 
„Zkontrolovala jsi dítě?“ Moje scéna začíná ve chvíli, 

kdy policie, kterou naše studentka zburcovala kvů-
li nevyžádaným telefonátům, zavolá do domu zpět 
a dívce překotně oznámí, aby z domu okamžitě vy-
padla, neboť podivné telefonáty pochází z domu, ve 
kterém se právě nachází. Modří už vědí, jak vše do-
padne. Ale jim i ostatním doporučuji minimálně první 
část fi lmu shlédnout, protože se budete bát!

Třetí kousek je opravdu takřka tichá hrůza. Malá 
Anna v něm prozkoumává velký, starý a temný rodin-
ný dům. Ostatně jako celý Amer (2009), i tato první 
část je téměř beze slov. Po nalezení pokoje s mrtvo-
lou, které vypáčí z ruky jakýsi amulet, začínají pravé 
dětské děsy. A také děsy moje. Navíc za doprovo-
du Argentovských barevných fi ltrů a stínů. Hlavní po-
stava se začne potýkat s nepříjemnými dotazy, třeba 
kdo je ta žena za dveřmi? Co ta klíčová dírka? Ukrývá 
se něco pod postelí? A proč, sakra, ta mrtvola v pří-
zemí zase tak hlučí?! A to jsou pro mě prostě jed-
ny z nejméně oblíbených dotazů, které bych si kdy 
chtěla klást.

Honza Vojtíšek
Kam až má paměť sahá, tak jednu z nejděsi-

vějších scén jsem protrpěl jako malé dítě paradox-
ně v nehorrorovém fi lmu. Bylo to v kině, na velkém 
plátně, v přítmí, při projekci Spielbergova E. T.: The 
Extra-Terrestrial (1982). Nebylo mi snad ještě ani 
deset. Dneska, po těch třiceti letech, mi to přijde 
úsměvné, ale když jsem si ten fi lm nedávno pouštěl, 
pořád to tam bylo cítit. Scéna před domem u dřev-
níku (nebo co to je), kdy se jde Elliot podívat, co se 
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to tam ozvalo za zvuk v kombinaci se záběry na ku-
kuřičné pole. Tichá měsíčná noc, místo tak bezpeč-
né jako pozemek u vlastního domu a přesto v noci 
tak neznámé a nebezpečné. Kukuřice čnící k noční-
mu nebi, vystrašený malý chlapec a lehce osvětle-
ní dřevník, z něhož se vrátí baseballový míček, který 
tam hodil. Brrr… Řeknu vám, že jsem tehdy byl vy-
děšený pěkně a díky tomu jsem později dlouho další 
projekci E. T. odmítal. Když jsme na fi lm šli druhý den 
do kina znovu, protože se nám jinak hodně líbil, už 
jsem tu scénu absolvoval se zavřenýma očima. A to 
jsem tehdy ještě vůbec nevěděl, jak životu nebez-
pečné mohou kukuřičné lány být. Od té doby uply-
nulo takřka 30 let, než jsem se na fi lm podíval znovu.

Vybírat scény, které vás nejvíce vyděsily, není 
zrovna lehké. Buď se nemůžete rozhodnout, které že 
do tohoto ranku vlastně patří (a levné samoúčelné le-
kačky vyřazujete rovnou – i když díky za povedené 
kousky jako je náhlé zabouchnutí dveří před nosem 
hlavní hrdinky v The Others), anebo se jich, k vaše-
mu mrazivému potěšení, sejde tolik, že musíte vybí-
rat ty opravdu nejmrazivější. Mezi ně v mém přípa-
dě na nejvyšší příčky strachometru patří výtahová 
scéna s Toshiem v moderním japonském horroro-
vém majstrštyku  Ju-on: The Grudge (2002). Ono se 
v ní paradoxně nic moc neděje. Jedna z hrdinek jede 
vyděšená výtahem a na každém patře jí do kabiny 

okýnkem z chodby nahlíží bledá tvář chlapce Toshia. 
Jedna ze situací, kdy z minima bylo vyždímáno na-
prosté maximum. Toshio Saekiho považuji za jednu 
z nejděsivějších horrorových postav tohoto století, 
nemluvě již o jeho matce. Sám o sobě nahání hrůzu 
a co pak ještě v takto zvláštní a jednoduché scéně.

První dvě položky u mě byly jasné, pro třetí jsem 
si však vytvořil malý okruh, z něhož jsem chtěl vybí-
rat. Už už jsem se chtěl rozhodnout pro scénu snad 
prvního objevení se „lesního monstra“ v jinak nijak 
strašidelné vidlácké mýdlové opeře M. Night Shy-
amalana The Village (2004), ale než jsem se k na-
psání tohoto odstavce dostal, Shyamalan přebil sám 
sebe. Nedávno jsem totiž zhlédl jeho takřka aktuál-
ní návrat k dobrému horroru Visit (2015). A při scéně 
pod domem jsem dlouho děkoval svému svěrači, že 
udržel obsah střev na svém místě. Opravdu jsem byl 
rád, že jsem si nepustil bláto na hřiště. A že tomu 
moc nechybělo. Ta scéna je tak atmosféricky doko-
nalá (a následuje za ní dále ve fi lmu ještě několik po-
dobných strašidelných lahůdek), že je schopna slab-
ší povahy od dalšího sledování fi lmu odradit. O tom 
jsem na vlastní oči přesvědčený. Problém trochu je, 
že se o ní nedá nic napsat, aby to případně nepoka-
zilo. Ale jen pro představu – dvě děti v labyrintu pod 
domem, s kamerami, hledají se a honí a najednou… 
Jen na to pomyslím a hne se ve mně dítě.
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Brno: Již 24. září 2016 projdou ulicemi Brna na-
maskovaní místní i přespolní za zombies v  zábav-
ném pochodu těchto tradičních horrorových příšer. 
Pro někoho jde možná o neobvyklou událost, ale 
v hlavním městě Moravy je už stálicí, které se účastní 
stovky lidí. Pořadatel Ondřej Poustecký si od pátého 
ročníku Zombie Walku Brno slibuje hodně a připra-
vil i několik novinek: „Mezi největší novinky rozhodně 
patří Zombie Run, který jsme letos do programu zařa-
dili. Další novinkou bude doprovodný program, který 
bude pro návštěvníky k dispozici před pochodem.“

Zombie Run je tak jednou z několika novinek, které 
čekají na letošní návštěvníky, ale které zatím zůstávají 
v tajnosti. I tyto inovace mají zejména zvýšit návštěv-
nost jak diváků, tak i aktivních účastníků, což je jeden 
z hlavních cílů pátého ročníku. Zvýšit aktivní a pasivní 
účast by měla i změna dne konání pochodu. „Po loň-
ském pochodu jsme vyhodnotili dotazníky, které nám 
vyplnili účastníci, a jednoznačně z nich vyšlo, že by si 
naši fanoušci přáli spíše víkendový termín a tomu sa-
mozřejmě vyhovíme,“ řekl Ondřej Poustecký.

Přijít může kdokoli, kdo má rád zombies, ale i koho 
zajímají neotřelé a zajímavé akce světového formátu. 
Meze se nekladou, je vítán každý, kdo má rád legraci. 
Před zahájením bude dokonce otevřen stánek s  líči-

dly pro kohokoli, kdo nestihne vytvořit vlastní masku, 
ale rád by se účastnil jako jedna z oživlých mrtvých. 
Nikdo se tak nemusí bát, že bude vyčnívat.

Účastníky pochodu i letos čeká mnoho přepa-
dení ze strany armádních složek. Jde samozřejmě 
o simulaci útoku, a proto se nikdo ze zombií nemusí 
bát o svůj mrtvý život. Dokonce ani zombie děti, kte-
rých každým rokem přibývá a které pro jistotu před 
zuby ostatních šourajících se monster hlídají živí ro-
diče. „Každý rok je střet na Svoboďáku to nejlepší, co 
Zombie Walk Brno nabídne. Krev, výkřiky, mrtvé zom-
bie a rozsápaní vojáci, je to jako ve fi lmu,“ vzpomíná 
jeden z diváků pochodu Martin Novák.

Součástí programu bude také tradiční after party, 
ale místo jejího konání zatím pořadatelé tají. Na after 
party budou mít namaskovaní účastníci snížené sym-
bolické vstupné. Během party, jako vždy, proběhne ně-
kolik soutěží. „Už od prvního ročníku se na after party 
odehrávají soutěže, které party oživí. Letos určitě počítá-
me opět s požíráním pudinkového mozku na čas a další 
disciplíny se připravují,“ ujišťuje Ondřej Poustecký.

Nezbývá tedy nic jiného než popřát pořadatelům 
hodně štěstí do již pátého Zombie Walku Brno, který 
každý rok přináší řadu novinek a atrakcí, které by ne-
měly zůstat bez povšimnutí.

Brněnský
Zombie Walk

popáté
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Děti… Milá, roztomilá, bezbranná a nevinná an-
dělská stvoření… To si myslí většina z těch, co děti 
nemají, nebo ti, kterým bylo dopřáno těch hodných. 
I oni se ale umí změnit v nebezpečné a nepříjemné 
parchanty. A byl by div, kdyby to horrorový žánr ne-
refl ektoval. I proto v rámci tématu přicházíme s pře-
hlídkou patnácti těch nejspratkovitějších dětských 
záporáků.

A hned náš první fi lm je doslova tematickou vlaj-
kovou lodí, příčkou posazenou hodně vysoko. Když 
se řekne horror s  dítětem v  hlavní roli padoucha, 
tak si nepředstavím sérii Omen, ale The Bad Seed 
(1956) a malou Patty McCormack v  roli Rhody Pe-
nmark, která je na první pohled zosobněním dětské 
nevinnosti. Stačí však jedno její ohlédnutí a je vám 
jasné, že je nebezpečná. Patty bylo v době uvedení 
fi lmu jedenáct let, což její výkon umocňuje, je dospě-
lý, uvědomělý, temný, ale přitom je pořád dětský. Asi 
ani nepřekvapí, že si vysloužila nominaci na Oscara. 
Tvůrci vědomi si toho, že fi lm dovede na diváka ne-
příjemně zapůsobit, dali na závěr titulkovou scénu, 
kde se vám každý herec ukloní a usměje se na vás, 
abyste měli jistotu, že to byl opravdu jen fi lm.

Tvůrci Village of the Damned (1960) se s něja-
kým dokazováním neobtěžovali. A to do diváků na-
pálili horrorové děti pořádného kalibru, jak by také 
ne, když měli v zádech Wyndhamovy Midwichské ku-
kačky. Skupinka blonďatých spratků, majících nad-
přirozené schopnosti, rozhodně patří mezi nejméně 
sympatické grupy hrůzostrašné historie. Úspěch byl 
zasloužený, fi lm má ostatně neoddiskutovatelnou sílu 
dodnes, a tak na sebe pokračování nenechalo dlou-
ho čekat. Children of the Damned (1964) jsou variací 
na obdobné téma, ale z venkova se přesouváme do 
Londýna, kde se schází multikulti směska dětí, které 
mají obdobné skilly jako jejich předchůdci v jedničce. 
Ale na rozdíl od nich dokáží vyděsit o poznání méně. 
Svým způsobem bizarní je pak Village of the Dam-
ned (1995), které patří ke slabším kouskům Johna 
Carpentera. Nejde o novou adaptaci slavného romá-
nu, ale o poctivý remake snímku z roku 1960, který 
vlasatý režisér točil dokonce podle lehce upraveného 
pětatřicet let starého scénáře. A bohužel barva blon-
ďatým ďáblíkům spíše ubírá.

To naštěstí neplatí pro další z dětských zářezů 
našeho přehledu. Jen rok před slavnou Kingovou 
povídkou Děti kukuřice měl ve Španělsku premiéru 

snímek ¿Quién puede matar a un niño? 
(1976), který s ní má řadu styčných 
bodů. Ten nejstyčnější (existuje tako-
vé slovo?) je samozřejmě městečko, 
ve kterém děti vybijí dospěláky a uží-
vají si náhle nabyté svobody. Koukají 
na telku po osmé hodině, jedí křupky 
v době oběda, a když se opravdu od-
vážou, chodí na sluníčko bez čepice. 
Ve vší úctě ke Kingovi a především jeho 
adaptátorům (tohle ale existuje, že jo?), 
ani jedna fi lmová či televizní verze Ku-
kuřičných dětí nesahá téhle španělské 
pecce ani po odřená kolena.

A tím se vlastně dostáváme k jedno-
mu z vrcholů celého textu. Ne, nemyslím 
tím teď blížící se záplavu vtipů, ale The 
Brood (1979) Davida Cronenberga. De-
set z devíti Obitusů je považují za jeho 
nejlepší snímek a tak vám nezbývá, než 

Horroroví 
spratci fi lmoví
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s tím souhlasit. Raný Cronenberg je zajímavý pro svou 
syrovost a originalitu a The Brood je pro mě vyvrcho-
lením téhle etapy jeho života. Atmosféra, kterou po-
mocí skvělé hudby Howarda Shora, dokonale nechut-
ných triků a luxusního zabijáka v pláštěnce, kouzlí, je 
prostě dokonalá. Jednoduše jeden z nejintenzívněj-
ších fi lmových zážitků, jaké vůbec můžete zažít.

Jsou malí, roztomilí, žijí u jaderné elektrárny a je-
diné co chtějí, je jen a jen objetí. Jenže to vám bude 
osudné. Parchantíci tihleti z vás totiž nadělají brikety. 
The Children  (1980) mají prostě trochu divný způsob 
tuli tuli. Aneb horrorová verze Teletubbies z Troma 
distribuce. Ne tak ulítlé jako jejich klasické fi lmové 
počiny, přesto zvláštně podivné a jednoduché. Akční 
stránka fi lmu je neskutečně prostá. Radiací nakaže-
né děti s černými nehty z Ravensbacku objímají své 
spoluobčany. Tečka. Přesto to má své kouzlo.

Smrtelnou záští k dospělým se pyšní i děti z Gat-
linu ve fi lmové verzi stejnojmenné povídky Stephe-
na Kinga Children of the Corn (1984). Propadli totiž 
podivnému kultu Toho, jenž kráčí mezi (kukuřičnými) 
řádky a tak vyčistili své město od všech nad 19 let, už 
tři roky žijí svorně (až na pár hříšníků) ve své komu-
ně poslušny legislativě vůdce Izáka a exekutivě zrza-
vého Malachaie. A pokorně v den svých devatenácti 
rituálně odcházejí ke svému pánovi. Vše naruší pří-
jezd mladého páru. Kukuřičné děti se řadí k povede-
ným kingovským adaptacím. Ať už jde o atmosféru, 
hudební doprovod, herecký výběr dětských záporá-
ků (životní role Johna Franklina a Courtneye Gainse, 
který sice točí dodnes, ale sotva si ho vybavíte v jiné 
roli než výrazného Malachaie), tísnivost opuštěného 
Gatlinu v sevření kukuřice nebo trikovou stránku. Ne-
gativním se nejeví ani fakt, že fi lm končí jinak než po-
vídková předloha. Kromě nevýrazného remaku z roku 
2009 se adaptace dočkala celkem sedmi pokračová-

ní. Žádné z nich však nedosahuje kvalit tohoto sním-
ku, zaujmou spíše hereckými jmény, která se v nich 
objeví (Charlize Theron, Naomi Watts, Eva Mendes, 
David Carradine, Kane Hodder, Nancy Allen, Stacy 
Keach, Barbara Nedeljáková či Billy Drago). A snad 
ještě jejich jednotlivými rozestupy. Na druhý díl se če-
kalo celých osm let. Mezi předposledním a posledním 
dílem uběhlo dokonce celých deset let.

Řadí-li se mezi ďábelskými chlapci do první řady 
Damien ze série Omen, tak hned vedle něj stojí Mi-
key, což je neskutečný parchant. To není jen kluk, 
u kterého máte pocit, že by mohl dělat něco zlého. 
Tohle je kluk, kterého vidíte dělat něco příšerného 
a ještě k tomu sledujete, jak se jeho zloba stupňuje. 
Mikeyho nechcete mít v rodině, protože máte jistotu, 
že nikdo nepřežije. Mikey (1992) je snímek, který by 
neměl zapadnout právě proto, že ona dětská zrůda je 
zde podána dobře a hnusně.
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Hnusně se chovají také spratci z francouzské 
řezničiny Ils (2006). V ní dostane na prdelku mladý 
pár, který se nastěhuje do odlehlého domku kdesi 
v lesích. Neprohání je však dvoumetrový vrah s mo-
torovou pilou, ale … no schválně jestli to v tomto te-
matickém článku uhodnete sami. Ils patří do fran-
couzské (evropské) horrorové vlny, která učarovala 
divákům zhruba před dekádou a, i když nemají sílu 
Haute tension (2003) ani brutalitu Martyrs (2008), stá-
le jde o výrazný nadprůměr, který směle válcuje drti-
vou většinu americké produkce té doby.

Uvádět snímek Wicked Little Things (2006) 
česky jako Zombies je distributorská tragédie. Ano, 
snímek bude o zombies a jelikož ho představujeme 
v článku zaměřeném na dětské horrory, bude v tom 
nějak fi gurovat i dítě. Film se trochu plácá s tím, jak 
dotáhnout zápletku až do konce, až k tomu, kde se 
ukážou děti, o které vlastně jde. Co nemá scenári-
sticky, se snaží nahradit prostřednictvím gore. Musí 
se uznat, že není špatné, především v  jedné scéně 
s pojídáním je výtečné. Jestli jste ale fanoušek zom-
bie, tohle není fi lm, který vás nadchne. A nestane 
se to nejspíš ani v případě, kdy jste obecně fanouš-
kem horroru. Ve fi lmu se v jedné ze svých prvních rolí 
představuje Chloë Grace Moretz. Jak nám ta holka 
ale vyrostla!

Přemýšleli jste někdy nad tím, že by se klasic-
ká pohádka o Jeníčkovi a Mařence mohla odvíjet ji-
nak, než jste zvyklí? A mohla být ještě strašidelněj-
ší? Ono totiž právě Jihokorejci, zdá se, mají talent 
tvůrčím způsobem využívat známé bajky a pohád-
ky. Po Andersenových Červených střevíčkách (Bun-
hongsin) z roku 2005 tak došlo i na pohádku O Je-
níčkovi a Mařence. Jde ale opravdu jen o pohádku? 

Tento případ zcela evidentně dává za pravdu všem 
dojmům o strašidelnosti a více či méně zjevném 
horrorovém pozadí většiny známých pohádek. He-
njel gwa Geuretel (2007) vypráví o Eun-soovi, kte-
rý jede za svou nemocnou matkou. Cestou mu volá 
jeho přítelkyně, která s ním je těhotná, ale Eun-soo 
moc nechce převzít zodpovědnost za dosud nena-
rozené dítě. Během jízdy se svým autem nabourá 
a kus od auta omdlí. Když se probere, je již hluboká 
noc. Chvíli bloudí po lese, když ho náhle ozáří světlo. 
To jej objevila mladá dívka, která mu nabídne pomoc 
a přivede ho do podivného „Domu Šťastných Dětí“ 
uprostřed lesa. Ukáže se, že v domě žije dívčin otec 
s matkou a její dva sourozenci. Navenek šťastná ro-
dinka se však postupně ukazuje být spíše podivná. 
Navíc Eun-soo zjistí, že dům a okolní les zřejmě ne-
jde opustit (několikeré pokusy končí vždy návratem 
do domu) a jak se zdá, nikdo v domě si ani nepře-
je, aby Eun-soo odešel. A už vůbec ne děti, s nimiž 
nakonec zůstane sám… Onen nezvykle okázalý a až 
nechutně příjemný fi lmový domov je totiž až příliš 
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sladký, příliš dokonalý a příliš bezproblémový. A to 
fakt děsí, obzvláště když se ukáže, že tomu je tak jen 
na první pohled a Eun-soo zjistí, že se ocitl v nějaké 
velice podivné, nepříjemné a svým způsobem kru-
té a smrtící dětské hře v boji proti samotě, odvržení 
a nejen psychickému utrpení. O ničem jiném to totiž 
není a z historického hlediska se zdá, že o ničem ji-
ném nikdy ani nebyla původní stejnojmenná pohád-
ka. Jde o hodně drsný příběh, ani ne tak vizuálně, 
jako dojmově. Celkový dojem trošičku kazí až moc 
dojemný závěr, u něhož si možná i popláčete (což ale 
u jihokorejských fi lmů není nic nečekaného ani pře-
kvapivého). Ovšem nebylo by se za co stydět, ne-
boť jde opravdu o silný útok na psychiku, respektive 
emoce (např. starší sestra obětavě se svému chrá-

něnci nabízející místo sestry mladší), obzvláště v až 
nepříjemně naturalistickém odhalování pointy. Silné, 
opravdu silné.

Snad ještě bezútěšnější, co se týče psychického 
týrání diváka (obzvláště, je-li sám rodičem), je brit-
ský horror The Children (2008) o dvou rodinách, trá-
vících vánoční svátky na venkovské samotě. Děti se 
ale začnou brzy chovat divně, a to i nad rámec vypja-
tých rodinných vztahů, propadají záchvatům zlostné-
ho násilí a první mord na sebe nenechá dlouho čekat. 
A v tomto ranku patří The Children k těm nejtrýznivěj-
ším, nejsyrovějším a nejrealističtějším kouskům. Mož-
ná proto, že na rozdíl od jiných „dětsky záporných“ 
fi lmů, v tomto nemá divák od dětí takový odstup, ne-
jsou pro něj tolik odcizení a jasně vymezení, tak zře-
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telně jiní. Kromě depkoidní a existenciálně deprivující 
a frustrující atmosféry fi lm zaujme skvěle vystiženými 
komplikovanými vztahy mezi jednotlivými postavami, 
jen lehce načrtnutými, nikdy přesně určujícími, díky 
čemuž zbývá spousta prostoru pro (alespoň trochu 
od ubíjející atmosféry odvádějící) spekulace: je vztah 
mezi Jonahem a Mirandou jen dokonalým a idealis-
tickým vztahem mezi otcem a dcerou nebo je v tom 
něco více? A je vztah mezi pubertální Chloe (ve skvě-
lém podání Hannah Tointon) a jejím strýčkem pouze 
provokativním vyzýváním dospívající dívky uvědo-
mující si svou sexualitu a vzhled a ještě stále mladým 
mužem, vedle něhož se náhle objeví velmi atraktivní 
dívka nebo se mezi nimi už něco stalo?

Jestliže jsme u Ils před chvílí chválili francouz-
ský příspěvek do brutální vlny evropského horroru, 
která nás před deseti lety tak fascinovala, u Eden 
Lake (2008) musíme tu samou chválu pět na fi lmaře 
britské. Ti sice pracují s ještě standardnějším moti-
vem, kdy je mladý pár naháněn teenagery po lesích 
ve zcela klasickém střihu, ale způsob zpracování je 
prostě skvělý. Diváka příběh bolí spolu s hrdiny, nohy 
se propichují v ošklivých detailech, při kterých vám 
kulky zajíždí hluboko do břicha a celé je to vlastně 
zábavná brutální jízda, která se nezadýchá.

Venkov ještě neztrácí svou temně atmosféric-
kou auru. Je to místo, kam se ještě pořád dá scho-
vat spousta věcí, od těch fyzických po ty psychické 

a nadpřirozené. Ještě pořád tam je spousta zákoutí 
a stínů… Snímek The Daisy Chain (2008) se převáž-
ně odehrává na irském venkově, což mu dodává ne-
příjemně depresivní atmosféru, která jen roste s tím, 
jak se na scéně objevuje Daisy, malé děvče, které vy-
padá trochu zanedbaně a mezi sousedy rozhodně 
nepatří k oblíbeným. Raději ji vyhánějí kameny. Není 
se čemu divit, protože kolem ní až moc často umírají 
lidé. The Daisy Chain je jedním z těch snímků, v nichž 
se tvůrci snaží vytvářet dojem toho, že všechno může 
být náhoda, ale jeden pohled na Daisy stačí. Dějově 
je snímek bohužel klišovitý, ale snaží se o docela drs-
né scény, i když to nejdrsnější je spíše mimo kameru.

Město však nijak nezaostává. Neboť i v jeho kla-
sickém silně individualistickém vzájemném odcize-
ní se rodí spousta „zajímavých“ věcí. Když chcete 
z klasického fi lmu o démonickém dítěti udělat něco 
víc, vyberte prvotřídní herce a správně obsaďte dí-
venku. Ve snímku Case 39 (2009) se to podařilo. 
Malá Lilith – krásné jméno, že? – nakonec není pro 
Emily v podání Renée Zellweger jen dalším případem 
týraného dítěte. Ono si řeknete, že když chtějí rodiče 
dítě zavřít do trouby a upéct, není to moc láskyplné, 
ale jak fanoušci horroru dobře vědí, někdy je to ne-
zbytné. Kostra fi lmu je jasně daná, ale docela drsné 
nápady a zmiňovaní herci ho povyšují.

Na závěr perličku. Protože k Zombie Babies 
(2012) patrně nedohledáte více, než jen trailer, mož-
ná nějakou tu nechutnou scénu jednu recenzi v ci-
zím jazyce a profi l na IMDB s celkovým hodnocením 
3/10. To ale o fi lmu řekne vše a v podstatě stačí. Vy-
práví o skupince přátel, která se usadí v lese v hote-
lu. Kde jedna z přítomných dívek porodí dítě. Které 
je více mrtvé než živé, ale také více čilé než mrt-
vé a ještě více hladové. O nechutnosti, záplavu krve 
a mrtvých nebude jistě nouze. Prostě jednoduchá, 
levná, krvavá a bizarní ulítlost. Ale právě mezi po-
dobnými se nejednou rodí zajímavé, stěžejní a kul-
tovní snímky.

Martin Štefko
Roman Kroufek
Honza Vojtíšek
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Již po sedmé. A pořád s novou energií, čerstvou 
krví a neustálým nadšením.

Vydavatel: Nakladatelství Kocka, 2016
Počet stran: 104

Zdálo by se, že při tak velkém počtu zářezů, kaž-
dý další jen přijde s tím samým. Sedmé pokračování 
hledání českých horrorových autorů a autorek však 
v tomhle ohledu dokáže přijít se zajímavými a neotře-
lými věcmi. Například s jednoznačně nejlepší, nejpů-
sobivější a nejatmosféričtější obálkou v historii pro-

jektu. Kde že někdejší nepodarky jsou. Od obálky se 
tentokrát (nepovinně) mohly tematicky odvíjet i zasí-
lané povídky. A dvě (až tři, jedna hodně lehce a vzdá-
leně) se do knihy nakonec dostaly. Což vůbec není 
špatný nápad. Potěšující záležitostí je i větší zástup 
nováčků a (především) novicek v projektu. Kniha tak 
ukazuje, že zájem o psaní by u nás byl a dokáže vy-
produkovat i ucházející povídky nebo povídky, pro-
kazující snahu a možné kvalitní příští.

Jedna taková novicka, gymnazistka Monika Klu-
sová, přichází hned na úvod s obálkově tematickou 
povídkou Vana mrtvé. Na tak krátký rozsah velmi 
slušnou povídkou.

 7. antologie
českého hororu
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Tematickou, ale slabší, je i Kaplička Jiřiny Mo-
ravcové. Její povídka je mnohem úsečnější, díky če-
muž se trochu bortí atmosféra.

Je to opravdu zvláštní, až divný pocit, když v an-
tologii čtete vlastní povídku. Zase ale na druhou stra-
nu, na tom místě ji otevíráte nejčastěji.

Pozvánka Karla Matonohy se velmi dobře roz-
jíždí a hlavní hrdina je hezky načrtnutý. Jenže pointa 
je trošku taková… no, jednoduchá. Povídce moc ne-
prospívá.

To Ludmila Svozilová umí a ví, jak zaujmout. Její 
styl je příjemně přirozený, silný v nevýrazných detai-
lech. Umožňuje nahlédnout do osobního, v podstatě 
cizího, světa. Já bych sice kvůli kabelce, jako hlavní 
hrdinka Pompadúrky, nevyváděl, ale dokážu si před-
stavit, že pro nějaký starý knižní výtisk nebo osobní 
věc Asami ano.

Roman Bílek vám v krátké formě předloží až po-
hádkově milý příběh o ztracené holčičce a hodném 
trpaslíkovi. Jenže pak se škodolibě zasměje a podra-
zí vám nohy. V podstatě ryze lidský příběh.

Je to marné, marné a ještě jednou marné. Do-
kud bude do antologie českého horroru přispívat duo 
Boček & Zubík, o pomyslném trůnu nejlepší povídky 
si budou moci zřejmě ostatní nechat jen zdát. Oba 
moc dobře ví, jak proniknout pod kůži (i pod tu husí), 
zdá se, že mají přečtená, nastudovaná a na vlast-
ní kůži vyzkoušená všechna možná zákoutí lidské 
mysli a úchylek. Z Ledové vášně mrazí. Stejně jako 
v horroru obecně, je i zde husí kůže alfou a omegou. 
Ve své neokázalé bizarnosti nádherné.

Tatínek pro Erika Davida Nedomy hezky zapadá 
do tématu tohoto čísla. Jde sice o zcela jasně předví-
datelnou záležitost, má to ale atmosféru a je to dobře 
napsané. Takže se to příjemně vyvažuje.

Velmi zajímavým faktem Pomsty nenarozené-
ho Ivany Fuksové je, že povídka vlastně neobsahu-
je žádnou kladnou postavu. Obě hlavní postavy na-
konec vykazují negativní znaky sobectví a neúcty 
k ostatním a pro své dobro jsou ochotny zajít dale-
ko. Povídka je poutavá, mezilidské vztahy jsou často 
opravdu horror, je vidět, že částečně vychází z reál-
ných základů a zkušeností (a to dokáže hodně při-
dat). Nezbývá než autorce přát, aby pokračovala dál 
a ještě se trochu více vypsala.

Na jednu stranu je fajn, že Luboš Štěrba po dvou 
předešlých částech antologie opustil své mysterióz-
ně etické morality (ne, že by byly špatné, ale zvyk 
a monotónnost point by kvality dalších podobných 
děl snižovali), mohl si k tomu vybrat ale lepší pointu. 
Protože pointa Varování z říše mrtvých patří k těm 
nejvyčpělejším a napadne vás zbytečně brzy. K dob-
ru je ale třeba připsat, že se v ní patrně netrefíte úpl-
ně přesně. Přesto patří k největšímu negativu příbě-
hu, shazuje jej hodně nízko, povídku samotnou pak 
k těm nejslabším z knihy.

Duše v krvi Ivana Mareše je námětem zajímavé 
dílo. Možná moc stroze až zkratkovitě a jednoduše 

podané. Trochu větší ponoření do atmosféry by ne-
uškodilo.

Námět Psaní ze záhrobí Aleny Bartošové je za-
jímavý, takhle pozitivní náboj se v horrorech nevi-
dí často. Jakoby mu to ani neodpovídalo, ale dá se 
to, o čemž svědčí i tahle povídka. Chtělo by to však 
trošku domyslet detaily. Aby to nepůsobilo tak men-
torsky (snad zbytečné okecávky ohledně telefonního 
čísla – opravdu by někdo zaplatil deset let paušálu 
dopředu? Je to vůbec technicky možné?) anebo až 
moc jednoduše (a tedy ne moc uvěřitelně).

Povídce Auto vrah Johna Cube by jistě slušel 
trošku delší formát. Téma a zápletka to vyloženě žá-
dají, v takovéto zkratkovitosti se (ve spojení s ná-
zvem povídky) vytrácí potřebná atmosféra.

Pochvalu si jistě zaslouží samotný editor anto-
logie za dobře seřazené povídky. Na závěr chutná 
a plně funkční jednohubka prostě patří, aby čtenář 
od knihy neodcházel s pocitem nenasycenosti. Za-
vraždění psychiatra Terezy Kodetové je velmi dob-
ře zvládnutá kratičká povídka, která má vše, aby za-
sáhla. Zajímavý námět, svižné a strhující zpracování 
a neustálou změnu. Ten závěr možná nepřekvapí, ale 
pořád je to silné.

Kvalitativně obsah knihy sice nedosahuje příček 
3. antologie českého hororu ale na druhou stranu si 
drží slušný a přijatelný průměr. Dokáže překvapit, 
uspokojit i pobavit. Obzvláště, máme-li na paměti, že 
pro mnohé autory a autorky jde o vůbec úplně prv-
ní veřejnou publikaci jejich textu. V tomhle ohledu se 
dá leccos přehlédnout a upozadit. Už pro vědomí, že 
samotná ta publikace a kritické zhodnocení může jen 
a jen pomoci pro další chuť, snahu a úsilí psát (lépe). 
Nějaká ocenění ani antologie ani povídky v ní obsa-
žené určitě neposbírají, přesto nejde o nijak špatné 
a vkus urážející čtení. Naopak, s vědomím jistých ná-
ležitostí si tu knihu lze užít a dokáže potěšit. Tak, jak 
to již několik let celá série dělá.

Přesto má kniha jedno negativum. Respektive 
dvě. Tím prvním je nemilé zjištění, že každý díl anto-
logie má čím dál méně stránek. Tahle se vlezla sot-
va do stovky. Je to škoda. Ještě jedna dvě povíd-
ky mohly přijít k dobru. Tím druhým negativem je, že 
knihu již nelze sehnat v papírové podobě, ale pouze 
v elektronické. Což při tak milém a příjemném formá-
tu trochu zamrzí. Takže, chcete-li mít další díl jediné 
knižní série českých horrorových povídek v papíru, 
zamlouvejte předem. Protože 8. antologie českého 
hororu přijde. Stoprocentně s více povídkami, snad 
doufejme i s více stránkami.

Podle posledních zpráv snad ale druhé negati-
vum bude v budoucnu zneplatněno.

Honza Vojtíšek
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V  roce 2013 vzbudil snímek Jamese Wana The 
Conjuring neboli po našimu V zajetí démonů pořádný 
rozruch. To se pozná tak, že se o fi lmu mluví i mezi 
nežánrovými horrorovými fanoušky, kteří jinak tento 
specifi cký žánr nesledují a na snímek „podobného“ 
ražení naposled do kina vyrazili, když frčelo The Si-
lence of the Lambs. Můžete se na to dívat, jak chce-
te, ale Wan se jednoduše stal velkým režisérem, kte-
rého podporují mamutí fi lmové koncerny a jako jeden 
z mála jim do toho může kecat nebo je poslat rovnou 
k šípku. Navíc byl i jedním z těch mála tvůrců, kteří 
ovlivnili současnou horrorovou vlnu mířící do široké 
distribuce multiplexů s vůní popcornu. To, jak se na 
tento aktuální trend dívá fanoušek horroru odkojený 
omamnými žánrovými osmdesátkami, jejich před-
chozími průkopnickými časy od vzniku kinemato-
grafi e, přes rozvoj trikové techniky, která z dnešního 
pohledu vypadá mile a úsměvně, až k poněkud tápa-
jícím fi lmům před zlomem milénia, se teď nebudeme 
bavit. Jednak by to bylo opravdu na dlouho a jednak 
by to s touto recenzí až tak nesouviselo. Pointa je, že 
The Conjuring 2 očekávalo mnohem více lidí, než je 
průměrná návštěva horrorového snímku v kině.

Režie: James Wan
Scénář: Carey Hayes, Chad Hayes, 

James Wan, David Johnson 
Délka: 134 min

Původ: USA
Rok: 2016

Hrají: Vera Farmiga, Patrick Wilson, 
Madison Wolfe, Frances O‘Connor.

Ze zmíněného vyplývá, že James Wan umí diváky 
přilákat do kina na horror a to i bez toho, aby do hlav-
ních rolí obsadil nějaké ty celebrity, co už mají hvěz-
dičku na hollywoodském boulevardu snobství. A na 
rozdíl od mnoha jiných umí natočit i snímek, který za-
ujme také diváka odkojeného staršími horrory. Mini-
málně precizním fi lmařským zpracováním, které ne-
sází jen na dnes tolik oblíbené lekačky s vytuněným 
zvukem a další bizarní specifi ka současné mainstre-
amové tvorby. S přehledem zvládá budování atmo-
sféry, pocit plíživého děsu a napětí, spojené s oče-
káváním dalších událostí. Když to vezmu z osobního 
pohledu, tak Wan je stejně starý, pravděpodobně je 
odkojený plus mínus stejnými horrorovými fi lmy a ne-
zapomíná na to. Je ochoten přizpůsobit se součas-
ným trendům, ale ví, kde se nachází kořeny hutné 
atmosféry a strachu. Podle svého nejlepšího uvážení 

se pak vše snaží zkombinovat dohromady, aby po-
těšil jak diváky, tak i šedé eminence fi lmu, které mu 
dávají výplatní pásku. A na rozdíl od jiných se mu to 
daří. Točí povedený žánrový mainstream, který ne-
přehlédnete, není tupý, jak bývá často v podobných 
podmínkách zvykem a díky tomu se o horroru mluví, 
což v praxi otevírá dveře mnoha jiným, kteří stojí ve 
frontě. Wan má v současnosti pro fi lmový horror ne-
oddiskutovatelný přínos a to by měli uznat všichni, 
kteří mají alespoň špetku soudnosti. Tím se samo-
zřejmě nevylučuje, že si o jeho fi lmech mohou mys-
let, že to jsou sračky pro žánrově zastydlou popcor-
novou generaci. 

The Conjuring 2 nepřináší nic, co byste dopře-
du neočekávali. Pořád šlapeme v zaběhnutém must-
ru, který Wan už několik let poctivě buduje a jenž mu 
přináší úspěch. Dvojka působí jako neočekávaná vý-
hra v lotynce, protože divák dostane všeho mnohem 
víc, než očekával. Může ho i napadnout, jestli toho už 
není moc a co si s tím má počít… Wanova moderně 
natočená duchařina s neotřelými kamerovými hrát-
kami vychází, stejně jako jednička, ze staromódního 

The Conjuring 2
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prostředí skutečností podepřených případů manže-
lů Warrenových. Bojovníků s nadpřirozenem, které je 
uvězněno mezi naším a oním světem. Společně se 
sympatickým manželským párem tentokráte zamíří-
me do severního Londýna, kde se jeden dům roz-
hodlo okupovat nezbedné paranormální zvěrstvo. 
Prožijeme si klasickou váhavost, kdy na začátku už 
mají manželé všeho po krk a už se nechtějí pouštět 
do žádných větších akcí. Navíc jim bytosti ze záhro-
bí napovídají, že účty ještě nejsou vyrovnány a po-
kud se rozhodnou pokračovat, zle se jim povede. 
Po morálním boji nakonec přistoupí na kompromis, 
který jim předloží církev svatá. Pojedou do Londý-
na jako pozorovatelé a pokud doloží důkazy, že se 
v domě děje něco nesvatého, dají pouze echo na va-
tikánskou centrálu. Ale sami dobře víte, jak to v těch-
to případech nakonec bývá…

Londýnský dům obývá matka se čtyřmi dětmi, 
kteří třou bídu s nouzí a teď je ještě postihnou sta-
rosti, s nimiž se vlastními silami nedokáží vypořádat. 
Zdá se, že je něco prohnilého v tomto domě londýn-
ském… Nejhůře je na tom dcera, jejímž prostřednic-
tvím se duchové rozhodnou promlouvat a která se 
jako první setká s  jejich přítomností. Zatímco v  jed-
ničce Wan v podstatě s profesionálním umem slepil 
všechny otřepané a fungující propriety duchařských 
a vymítacích příběhů, nyní se rozhodl dát příběhu bo-
nusový lidský rozměr, pevnou dějovou niť a mnohem 
volněji budovanou atmosféru, kde postupně před-
staví všechny postavy i posedlý dům. K tomu přidá 
dějové zvraty, fl ashbacky do minulosti a vůbec hod-
ně z  ingrediencí poctivé fi lmařiny. Například scéna, 
kde Ed brnkne na kytaru Elvise, rozhodí vaši srdeční 
arytmii, ale v úplně jiném tempu, než očekávané le-
kačky. I přes více než dvouhodinovou stopáž se ne-

budete moc nudit, pokud tedy k fi lmu nepřistupujete 
stylem „teď mě Wane bav, ale pamatuj si, že všechno 
už znám a ještě víc jsem toho viděl“. Bylo by velmi 
úzkoprsé říct, že Wan přináší jen precizní pokračová-
ní. Stejně jako se postupně rozevírá struktura příbě-
hu The Conjuring 2, tak režisér a jeho štáb pokračují 
ve svém profesním rozvoji. 

Ránou kladivem mezi horrormanovy oči se v ko-
nečném důsledku jeví to, že v meziřádkovém pod-
textu sledujete příběh o lásce. Je sice zasazený do 
truhlíku, kde rostou jen kvítka z  čertovy zahrádky, 
ale kolikrát je jeho vůně zřetelnější, než síra, šleha-
jící zpoza každého rohu strašidelného domu. U Eda 
a Lorraine Warrenových dokonce s cynickým úškleb-
kem můžeme hovořit o lásce až za hrob. V jejich pří-
padě to je prostě riziko povolání. The Conjuring 2 
jednoduše není nic více a rozhodně ani méně, než 
poctivě natočený horror s precizním a zkušeným fi l-
mařským přístupem, který vás sice neposadí na pr-
del, ale zároveň vás nebude srát, že jste mu věnovali 
svůj čas. A to i v případě, že jste na něj vyrazili do 
multiplexového bijáku, kde se za vámi vášnivě olizu-
jí nadržení pubescenti, vpředu děj komentuje starší 
manželský pár s plnou hubou popcornu a napravo 
s  jekotem vyskočí prsatá peroxidová blondýna nad 
sedačku pokaždé, když se na pikosendu setmí mezi 
předěly jednotlivých scén. Wanův nový fi lm je jedno-
duše velmi profesionálně odvedená fi lmařina v man-
tinelech současného mainstreamového horroru. 
A pokud se rozhlédnete po současné žánrové pro-
dukci, tak to prostě nemůže být (bohužel) málo.

Roman Bílek



[ 22 ]

Téma tohoto čísla nás přivedlo k historicky prv-
nímu prakticky nežánrovému rozhovoru v Howardu. 
Rozhovor s dětskou psycholožkou, soudní znalky-
ní, autorkou knih o psychologii a chování, ale i ak-
tivní fanynkou fantastiky, Mgr. Petrou Štarkovou to-
tiž vlastně takřka vůbec není o horroru, ale o dětech 
a jejich vnímání jak dospělými, tak společností, a je-
jich vztahu a přístupu ke zlu a násilí. Do tajů dětské 
psychiky se snažil nahlédnout Honza Vojtíšek.

Dá se nějak ve zkrácené verzi shrnout vztah 
a přístup dospělých k dětem a jeho proměny 
v běhu času? Nějaké nejzávažnější zlomy a změ-
ny. Jakože kvůli vysoké úmrtnosti děti se kdysi 
braly v potaz až od určitého věku zatímco dnes-
ka jsou zase děti alfou a omegou a skloňují se 
v mnoha pádech…

Dnešní společnosti děti svým způsobem vládnou 
a je otázka, jestli jejich upřednostňování a zvýhod-
ňování za každou cenu je dobře. Situace, kdy napří-
klad máme rozsáhlou síť organizací a prostředků na 
ochranu dětí před násilím (což je samozřejmě potře-
ba), avšak rodiče týraní a ohrožovaní vlastními dětmi 

často nenacházejí účinnou pomoc, má k ideálu dale-
ko. Stejně tak například praktická beztrestnost dětí, 
které se chovají agresivně, napadají spolužáky, šika-
nují a podobně, ve výsledku může velmi uškodit ji-
ným dětem – těm šikanovaným a napadaným. 

S dětstvím je často spojována nevinnost 
a hodně se poukazuje na výchovu. Nakolik je 
však případné negativní a „zlé“ chování otázkou 
výchovy a nakolik vrozených předpokladů? Dá se 
to nějak procentně vyjádřit?

Přesná procenta neznáme a obávám se, že ani 
seriózní výzkumy na toto téma moc neexistují. Exis-
tuje však několik teorií o tom, zda a nakolik je zlo vro-
zené, a tyto teorie si navzájem odporují.

Za vcelku jisté se považuje, že určitý počet lidí 
(nižší než jedno procento) s diagnózou disociální po-
rucha osobnosti (takový ten typ anetického psycho-
pata, jak je známe z fi lmu) se takto už narodil a ani 
sebelepší výchova takovémuto vývoji osobnostních 
rysů nedokáže zamezit. Dále existují lidé (a děti) kte-
ří se trvale chovají „zle“, tedy jsou agresivní, napa-
dají okolí, ničí věci, vykřikují nadávky a podobně ne 

 Petra Štarková
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proto, že by byli vědomě a úmyslně zlí, ale proto, že 
v rámci svého psychického onemocnění nemohou ji-
nak. Pro všechny duševně zdravé jedince je ale dob-
ré nebo zlé chování otázkou volby.

U té nevinnosti ještě zůstaneme. Část rodi-
čů jistě potvrdí egoistické a mamonářské proje-
vy i u běžně a dobře vychovávaných dětí. Např. 
hamounění hraček na pískovišti či neschopnost 
se o ně podělit s ostatními, záměrné ubližování 
ostatním nebo škodolibost a posmívání. Existuje 
něco podobného jako dočasný jev coby proces 
zrání a (psychologického nebo psychického) růs-
tu, který se objevuje nezávisle na výchově a po-
stupem času (i díky ní), jak se mysl utřibuje a do-
spívá, mizí?

Chování dětí je závislé mimo jiné na zralosti jejich 
psychiky, schopnosti se ovládat (což se v průběhu 
dětství teprve učí), ale také na úrovni jejich pocho-
pení světa. Takže když dvouleté dítě praští kamaráda 
kladivem do hlavy, dělá to pravděpodobně bez zá-
sadního zlého úmyslu – nechápe, že mu to ubližu-
je. Čtyřleté dítě už ví, že rána kladivem do hlavy bolí 
a že to nemá dělat, jen ještě nerozumí tomu, že takto 
může kamaráda vážně zranit nebo i zabít. Předškolní 
děti sice znají pojem smrti, nechápou však, že se jed-
ná o nezvratný a trvalý stav. Proto také bývá dětská 
sebevražda nebo pokus o ni takto hodnocen až od 
cca osmi let věku.

Může být zlé chování dítěte projevem strachu 
z určitých jevů či světa obecně? Jak velkou roli 
v tomto chování hraje strach?

Nejen strachu. „Zlé“ chování u dětí je často pro-

jevem buď strachu, nebo bezradnosti, beznaděje 
či volání o pomoc. Těžké poruchy chování v  tomto 
směru byly opakovaně zjištěny například u dětí s de-
presí, s rodiči závislými na alkoholu či drogách, dětí 
zanedbávaných, týraných nebo sexuálně zneužíva-
ných.

Jsou dnešní děti a mladiství agresivnější, jak 
se občas tvrdí? Nebo je to procento stejné, jen 
mají dnešní děti větší přístup jak se ventilovat 
nebo předvádět (sociální sítě, dnes již prakticky 
všudypřítomná videotechnika na natáčení a pu-
blikování videí, senzacechtivá média, více péče 
a pozornosti)?

Možná je to naopak  – my dospělí jsme daleko 
méně agresivní než předchozí generace a tak nám 
chování dětí připadá horší. Nebijeme své děti, zatím-
co dřív to bylo běžné, neumíme zabíjet zvířata. Na-
příklad dítě, které hodí do řeky kotě, aby ho utopilo, 
je dnes vnímáno jako narušené, nenormální, zatímco 
ještě před padesáti lety by to udělalo zcela samo-
zřejmě z příkazu rodičů a nikdo by se nad tím nepo-
zastavil.

Kdy vůbec, v jakém věku, si asi obecně dítě 
začíná uvědomovat rozdíl mezi dobrem a zlem 
(aniž bychom teď nějak zlo a dobro a rozdíly mezi 
těmito dvěma póly nějak podrobněji defi novali, 
pohybujme se v obecné rovině) a to, že dělá něco 
špatného, zlého?

Zhruba v době, kdy ve vývoji nastupuje tak zva-
ná fáze iniciativy/viny (viz členění vývojových fází dle 
Eriksona). To je nejčasnější doba, kdy je možné u dí-
těte vysledovat, že si je vědomo, že udělalo něco, co 
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nemá, co je zakázáno nebo kdy pochopí, že svým 
činem udělalo něco špatného  – něco rozbije nebo 
někoho zraní. Takto to funguje u zdravých, bezpro-
blémových dětí. Stačí však, aby dítě bylo jen trochu 
nezralé, mělo drobnější problémy typu ADHD či rysy 
Aspergerova syndromu a tato fáze může přijít až poz-
ději. V takovém případě je třeba respektovat, co dítě 
zvládne a netrestat je za špatné chování v době, kdy 
ještě není schopné se takového chování vyvarovat.

Jsou nějaké základní indikační projevy (od-
chylky od „normálu“), podle nichž se dá po-
znat, zda se z dítěte stane (nebo by se mohl stát) 
„horrorový záporák“?

Naštěstí víceméně ne. Existuje sice skupina dětí 
(poměrně veliká), která je někdy v průběhu dětství 
vyhodnocena jako „děti s poruchami chování“, z vět-
šiny těchto dětí se však později stanou zcela bez-
problémoví dospělí. Na druhé straně mezi skuteč-
nými násilníky a vrahy se najdou takoví, kteří nebyli 
v dětství ničím nápadní a z norem běžného chování 
nevybočovali. Je však na druhé straně pravdou i to, 
že mezi vězni je poněkud větší výskyt lidí se zvýše-
nou impulsivitou, s ADHD, akcentovanou osobností 
a dalšími diagnózami. Stejně tak je však vyšší výskyt 
těchto diagnóz registrován i mezi manažery, umělci 
nebo politiky.

Dítě coby zápornou postavu do své povídky 
Malý vrah umístil Ray Bradbury již v roce 1945, jen 
o dekádu později bylo dětské zlo bravurně ztěles-
něno ve fi lmu The Bad Seed (1956). Čím by se však 
dal vysvětlit takřka boom horrorů a fi lmů s dětmi 
a mládeží v (nejednou krutých a drsných) zápor-
ných rolích v poslední době?

Zobrazení dětmi uskutečněného zla v umělecké 
podobě bylo ve větším rozmachu zřejmě možné až 
v době, kdy se na děti pohlíželo jinak než na dospě-
lé. Do té doby to zřejmě nebylo vnímáno jako zají-
mavý fenomén – spáchalo-li dítě nějaký „zlý“ skutek, 
bylo to vnímáno podobně, jako by to učinil dospělý. 
Fascinace tím, že už malé dítě je schopno činů, jako 
je například těžké ublížení na zdraví nebo vražda, se 
mohla objevit až v době, kdy lidé chápali, že psychi-
ka dítěte je jiná než dospělého.

Může mít sledování horrorů a hraní horroro-
vých her vliv na psychiku a chování (v jeho nega-
tivním smyslu) dětí?

O tom se vedou mezi odborníky dlouhodobě 
spory. Na jedné straně se tvrdí, že je sledování ag-
resivních a děsivých scén pro děti škodlivé, na stra-
ně druhé však chybí jednoznačné důkazy. Určitě jsou 
děti, kterým horrory očividně škodí, nicméně připusť-
me, že na druhé straně jsou i takové, které se na tyto 
věci dívají a hrají hry očividně nevhodné pro jejich 
věk bez jakýchkoliv škodlivých následků. Myslím, že 
konečná odpověď na otázku, zda horrory pro děti 

ano či ne, vždy zůstane na jejich rodičích, případně 
učitelích. Ti své děti nejlépe znají a nejkompetentněji 
mohou posoudit, co jim škodí a co ne.

Jaký je váš názor a pohled na podobné hry 
a fi lmy? Máte nějaké oblíbené? Vyhledáváte 
v nich spíše psychologii postav nebo estetiku utr-
pení?

Na kvalitní horror se ráda podívám, i když k fi l-
mům a seriálům, k nimž se vracím, patří spíše ty, kte-
ré pobaví (což se nemusí nutně vylučovat). Kvalitně 
zpracovaná psychologie postav by měla být zákla-
dem jakéhokoliv žánru, horroru pak zvlášť, protože 
abychom se báli, musí být postavy uvěřitelné. Po-
kud jde ale o umělecký prožitek dlouhodobého utr-
pení fi lmových nebo seriálových postav, přiznám se, 
že vzhledem k tomu, nakolik je někdy horrorová moje 
práce (zpracovávám například znalecké posudky 
i pro kriminální policii), zrovna nevyhledávám. Proto 
asi mám raději méně realistické zpracování utrpení 
(například horrory s prvky sci-fi  nebo fantasy) než pří-
běhy založené na skutečných událostech.

Děkujeme za rozhovor
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ZA TEBOUA TEBOU

Antologie dvaceti povídkových ukázek moderního 
domácího i zahraničního horroru vychází u příležitosti 
pěti let existence a vydání dvacátého čísla časopisu Ho-
ward. Jde o výběr nejzajímavějších povídek publikova-
ných v prvních dvaceti číslech. Pestrá paleta žánru, ať už 
v oblasti atmosféry, zápletky nebo formy. Objednávejte 
u nakladatelství Golden dog (www.goldendog.cz) nebo 
na kontaktu Howarda (howardhorror666@gmail.com).
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Dlouhé, tmavé, zkroucené a špinavé vlasy se 
přilepily k sazemi, potem a krví umazané tváři. Na-
puchlé a znetvořené, na níž vedle mladistvého akné 
vykvetly žluto-blankytné otlaky, tmavě modré he-
matomy. Kde se pod jedním z kdysi jasně modrých, 
dnes matně šedých očí, rozlila podkožně krev, připo-
dobňující napuchlou líci obrovské bouli, naběhlé tak 
ohyzdně, jako by za okamžik měla prasknout hnisem 
a krví. Druhé oko zmizelo pod dvěma obrovskými še-
dými otoky, které tváři poskytovaly podobu sloního 
muže. Na tento vzhled měl vliv i nos, spíše tedy kaše, 
která po něm zůstala uprostřed tváře. Skrze krvavou, 
sulcovitou břečku prosvítaly zbytky slizu a hlenů, vět-
šina vytekla ven, přímo na oteklé, popraskané a zhni-
sané rty. Společně s každým výdechem se v otvoru 
po nose objevovala rudozelená bublina krve a soplů. 
Znetvořená ústa nebyla schopná se otevřít, slepená 
zaschlou krví, hnisem a zvratky, které se vyhrnuly na 

strništěm zarostlou bradu a útlé, řídkým porostem 
chlupů zarostlé tělo. Vyhublý hrudník, ozdobený mi-
zerným tetováním zobrazujícím vysmátou lebku, se 
každou chvíli těžce zvedal a klesal. Z různých míst 
visely cáry stržené kůže, k jiným částem byly naopak 
ke zbytku připevněny sešívačkou, špendlíky a u jed-
né bradavky spínacím špendlíkem. Na několika mís-
tech těla i v okolí pupku zely černorudé díry hnisají-
cích ran, z nichž byly vytrženy kusy masa, odhalující 
shnilé tělo, z něhož se již stihly vylíhnout larvy much. 
Much, které obsadily již celé, ke křeslu přivázané, 
torso těla. Končetiny bezvládně visely, oběť nebyla 
schopná jimi pohnout. Levá ruka byla zcela staže-
ná z kůže, od ramene k lokti až na holou kost. Pravá 
ruka naopak vypadala jako měsíční krajina, s tím roz-
dílem, že všechny krátery byly vypáleny až na kost, 
a v několika případech i do ní, obzvláště silnou žíra-
vinou. Nohy byly zpřelámané. První byla znetvořena 

Vyzvracet duši
Łukasz Radecki
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četnými údery kladivem, každá kost byla rozdrcena. 
Druhá noha byla na mnoha místech popálena, kole-
no pak takřka vytržené. Penis chyběl. Byl odříznut 
těsně u těla, rána po něm byla obzvláště pečlivě vy-
pálena a ošetřena. Trčela z ní nevelká trubička, jíž na 
podlahu vytékala moč. Varlata byla propíchána čet-
nými kolíky. Do análu byl zasunut obrovský trychtýř, 
který vnikl až do tlustého střeva a umožnil vycházet 
exkrementům rozstřikujícím se pod křeslem. Nejza-
jímavější se však zdála třísla, neboť těsně pod bři-
chem, hned nad pubickým ochlupením něco pulso-
valo, jako malý, zdegenerovaný plod. Těsně vedle 
dlouhé rány, nedbale zašité ocelovým lankem. Vedle 
místa, kam jsem zašil živou myš.

Ano. To já mučím toho chlápka. Musím přiznat, 
že je výjimečně vytrvalý. Až dosud nikdo nevydržel 
do konce třetího dne. Faktem je, že jsem si dneska 
trochu dopřál a kapánek to přehnal, obzvláště s no-
hama. Už včera mě to chytlo u rukou a opravdu jen 
s problémy jsem dokázal zastavit krvácení. Upřímně 
řečeno, dost jsem se divil, když jsem svého hosta 
ráno našel ještě živého. A nijak nezakrývám, že mi 
to trochu narušilo plány, protože už jsem se naladil 
spíše na den věnovaný úklidu a ne dalšímu muče-
ní. I proto jsem mu do slabin zašil myš. Nevím, co 
z toho bude, ale došel jsem k rozhodnutí, že je třeba 
to vyzkoušet. Dřívější experimenty ne vždy přinesly 
dobré výsledky. Zašívání úhořů do stehen nebo deš-
ťovek do rtů se ukázalo být hodně pracné a co hor-
šího, únavné, obzvláště pro nevinná zvířátka. Věř mi, 
je opravdu obtížné udržet současně svíjející se žíža-
lu a škubající se tvář a při tom ještě pracovat s jeh-
lou a nití. Myš zašitá v břichu rozsévá hodně velkou 
zkázu, a byť je efekt, kdy se hlodavec prokousává 
zevnitř ven opravdu spektakulární, přesto, opět, čas 
věnovaný té práci není adekvátní skonu oběti. O to 
více, že musím nejdříve nebohého hlodavce uspat, 
dobrovolně by se přeci do lidského těla zašít asi ne-
nechal. Jen dodám, že potkany považuji za obzvláš-
tě inteligentní stvoření a nechtěl bych být za tyrana, 
který je trápí. A zašívání do lidí jim může vážně uško-
dit. Myška, to je ale něco jiného. Takový hlodavec 
se protáhne dokonce malinkou dírečkou a těch jsem 
v těle toho chlápka zanechal hned několik. Otázkou 
je, zda se k některé z nich dostane. Pokud ne, budu 
muset znovu operovat, nechtěl bych, aby se mu něco 
stalo. Zvířátku, ne tomu chlapovi. Myslím, že v tuto 
chvíli je i pro tebe pouze fl ákem masa, obětí, které 
se stalo něco strašného, ale současně fascinujícího, 
protože smrt tě přeci zajímá, ne? A ne jen tak nějaká 
obyčejná, musí být brutální, krvavá, hnusná. Ale ani 
to dokonce tebou nijak neotřásá, viděl jsi totiž již tak 
mnoho a četl již o desítkách nebo stovkách podob-
ných případů, na jednom navíc už ani moc nesejde. 
Otrkal ses, zlhostejněl. Stejně jako já.

A co když ti řeknu, že se ten týpek jmenuje Piotr 
Frankowski a je mu sedmnáct a půl let, jak často zdů-
razňuje? Přátelé ho oslovují „Frank“ anebo „Franek“, 
ale rozhodně upřednostňuje přezdívku Goretooth, 

kterou užívá v tak zvaném podzemí. Hraje na kytaru 
a zpívá, nebo spíše vřeští, v grind core kapele Forest 
Dawn. Jakože pseudointeligentní hra se slovy, jako-
že Forest Gump, ale tu je využit black metalisty po-
užívaný Prales a doomgothiky otřepaný úsvit. Skvělý 
vtip, ne? Souhlas, i mě to pobavilo. Ale to už je věc 
Piotra/Franka/Goretootha. Chlapec se neučí špatně, 
chodí na renomovaný gympl, má průměr 4,65 a sní 
o tom, že se dostane na polytechniku. Poskytuje ti 
to nějaký lepší obraz? Objevuje se něco jako empa-
tie? Tak jedeme dál. Zajímá se taky o mangu, anime 
fi lmy a seriály ho však neberou. Hentai nesnáší. Zato 
má rád dobré zábavné a kriminální fi lmy, pro odrea-
gování nepohrdne ani horrory. Má raději ty krvavé, 
protože se u nich nebojí tak jako u těch psycholo-
gických. Jeho oblíbenými herci jsou Russell Crowe 
a Megan Fox. Polské fi lmy nemusí, protože, jak tvrdí, 
je to všechno na jedno brdo, kromě toho je polský 
fi lm možné poznat podle špatného zvuku a bezo-
hledného formátu obrazu. Co ještě? Knížek moc ne-
čte, když už, omezuje se na povinnou četbu, ale má 
rád Sapkowského, Grzędowicze a Dukaje. Pokud jde 
o literární horror, King ho nudí, Masterton mu přijde 
směšný a z Ketchuma přečetl půlku Dívky od vedle 
a odložil to. O Edwardu Lee nechce ani slyšet, proto-
že podle něj to je pouze úchylné porno. Za to rád čte 
Barkera, Senécala, Eversona a především, což v tak-
to brutální společnosti překvapuje, Lovecrafta. Umí 
vařit. Nehoví tomu, ale může se pochlubit vůbec ne 
špatnou hovězí pečení a výtečným lososem v citro-
nové omáčce. Umí ještě mnoho jiných věcí, tyhle ale 
zaujaly mou pozornost. Vždyť je to výjimečné, na se-
dmnáctiletého. Hudbu poslouchá, samozřejmě, me-
talovou. Především grind core a death metal, nepo-
hrdne ale ani blackem nebo ostrým thrashem. Jeho 
oblíbenými kapelami jsou Pig Destroyer, Dying Fe-
tus, Cattle Decapitation, samozřejmě Napalm Death 
a starý Carcass nebo Behemoth. Protože teď všich-
ni mají rádi Behemoth. A Nergala. Počítačové hry ho 
nudí, i když pár hodin strávil u Counter Strike a jedno-
ho z Need For Speed. V podstatě je jedním z mnoha 
obyčejných týpků, ztracených v alternativních hledá-
ních vlastní osobnosti, výhonkem, který se za každou 
cenu snaží vyčnívat z řady, odlišit z davu, odrazit od 
šedivého dna. Nezajímají ho lehké děvy, rychlá auta, 
hlasité diskotéky. Cigarety vyzkoušel, travku taky, 
jiným drogám se však vyhýbá. Má rád pivo, proto-
že do něj hned padá, vodku naproti tomu pít neumí 
a nechce. Pití čůča snad zmiňovat nemusím, protože 
přeci takový týpek v jeho věku jich musel společně 
s partou kamarádů vychlastat přinejmenším několik. 
Piotr není výjimkou. Právě. Při té vší jeho snaze vy-
stoupit z řady, odlišení se ze skupiny, ukazování pro-
středníčku systému, je ve skutečnosti naprosto nor-
málním, obyčejným, zapšklým a zakomplexovaným 
rebelem, který se dříve či později poddá a padne do 
tenat ponurého života. Leda že by se splnily jeho sny 
a Forest Dawn by udělali světovou kariéru. Ale neu-
dělají. Protože, za prvé, v dnešní době šíleného in-
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ternetového pirátství je šance na dobytí hudebního 
trhu a vůbec vydání desky, takřka rovna nule. Proč 
investovat do něčeho, co ostatní i tak ukradnou? 
Proto stále více vydavatelství krachuje, stále méně 
kapel koncertuje, a všechno to vypadá čím dál hůře. 
Za druhé, Forest Dawn není možná špatná, ale zcela 
jistě vskutku průměrná kapela a i když už nahráli dvě 
hrozně nazvané demonahrávky: „Beheaded Virgin 
Corpse“ a „Snithuman Disintegration“, představili na 
nich hudební směs svých vzorů a inspirací, která jim 
nedává nejmenší šanci na originalitu, prosazení se na 
trhu, no a samozřejmě na nějaký důležitý kontakt. Za 
třetí, Piotr Frankovski aka Frank, Franek, Goretooth, 
dnes zemře. Umučený a umlácený k smrti mnou sa-
motným.

Pořád žádný soucit, empatie? Tak to je těžké. 
Mohu ti, samozřejmě, povyprávět o jeho rodičích, 
matce učitelce a otci vojákovi. Jeho mladších souro-
zencích, dvanáctileté sestře Basi a sedmiletém Ka-
jetánu. O tom, jakým je Piotrek pro ně vzorem, jak 
pomáhá rodičům v domácnosti, o všech těch srač-
kách, které ho činí dobrým člověkem. A určitě lepším 
než většina jeho vrstevníků. Ale tebe to nezajímá. Ty 
chceš jeho smrt a to co nejbrutálnější. Nemyslím si, 
že by jakákoliv zmínka o oblíbených věcech, sympa-
tiích, úspěších a porážkách mohla způsobit, aby se ti 
jeho osud stal blízkým. Pro tebe je to jen maso, které 
je třeba oddělit od kosti. Pro mě ostatně taky.

Jmenuji se Norbert Maksymilian Zakrzewski, 
pětašedesát let. Několik let jsem byl ředitelem kraj-
ské nemocnice, není důležité, v jakém městě. Závaž-
né problémy s alkoholem, s nimiž jsem se potýkal, 
pro mě skončily samozřejmým odsunutím z profese. 
Hloupostí a chlastem jsem zahodil roky vlastní prá-
ce, naděje rodičů, v podstatě všechno. Nepochybuji 
však o tom, že mi to bylo potřeba. Musel jsem se od-
razit ode dna, abych pochopil, co je v životě nejdůle-
žitější. Teprve když jsem přišel o dobré jméno, práci, 
domov, rodinu (ženy a dětí jsem se naštěstí nedo-
čkal); došlo mi, že dále už je jen pláč a skřípění zubů. 
Od té doby jsem nevypil ani kapku. Nic, naprosto nic. 
Ani skleničku šampaňského na Silvestra, ani jednu 
rumovou pralinku. Začal jsem nový život naprostým 
oddáním se Bohu, neboť on mi ukázal skutečnou 
cestu. To on na mě seslal jobovky, aby otestoval mou 
víru a sílu. Slíbil jsem si, že ho nezklamu. Díky zná-
mostem se mi podařilo dostat práci ve škole, proto-
že, chtěl-li jsem napravit své lékařské chyby, rozho-
dl jsem se, že musím, prostě musím pomáhat lidem. 
Rozhodl jsem se tedy pracovat s mládeží. Sice v so-
cialismu, ale dokonce i k tomu, abych se stal kanto-
rem, musel bych mít správné vzdělání a odpovědné 
zázemí. Tehdy mi chyběla chuť, později jsem v tom 
už neviděl smysl. Stal jsem se školníkem a šťastně 
jsem odpracoval několik let na gymnáziu, hleděl jsem 
na rozvíjející se květ polské mládeže. Upřímně? Pra-
cuji tam dodnes. A jsem hodně spokojený. Vykoná-
vám svou práci poctivě, nikdy jsem na svou osobu 
neslyšel žádné stížnosti. Jsem pobožným, váženým 

a respektovaným občanem, jehož minulost byla již 
dávno zapomenuta. Takřka všemi. Ostatní mě neza-
jímají. Důležité je, že mi prominul Bůh. Protože On 
odpouští vždy.

Můžeš cítit lehké zmatení, ale už spěchám s vy-
světlením. Jak jsem řekl, pochopil jsem své chyby 
a zasvětil se Bohu, Jeho lásce a péči. Následující 
roky jsem žil šťastně, věrně jsem vykonával své po-
vinnosti. A najednou přišel přelom 80. a 90. let. Prá-
vě v té době se v naší zemi objevila metalová hudba. 
Samozřejmě existovala už dříve, samozřejmě pod-
zemí kypělo četnými skupinami bojujícími se systé-
mem, komunisty a cenami v obchodech, ale tepr-
ve vzpomínaný přelom vedl k, nomen-omen, velké 
změně. Studenti čím dále směleji manifestovali své 
hudební chutě a spolu s nimi i ty ideologické. Jako 
larvy z hnijícího análu se na denní světlo vydrali sa-
tanisti, devianti, úchylové, násilníci. Dlouhovlasí ne-
andrtálci, co se na sebe nesmyslně ksichtí, zdraví se 
démonickými gesty, manifestují bludařské symboly. 
Většina z nich byli jednoduše pozéři, loutky snaží-
cí se exponovat svou jinakost tím, že se zařadili do 
masy. Bylo to tak s punk rockem, s new wave, bylo 
to tak i s gothic rockem. Nic, čím by se bylo mož-
né zabývat, ne? Ale pak v roce 1991 vyšlo černé al-
bum Metallicy a dvojalbum „Use your Illusion“ Guns 
N‘ Roses. Tehdy metalová a hard rocková hudba 
vstoupila do sálů. Samozřejmě z kuchyně, díky k zb-
lití přeslazeným baladám se neméně zaujatá mládež 
začala rozptylovat čím dál více, od Metallicy šli k Tes-
tamentu, Exodusu, Megadeth a především ke Slayer. 
A odtud byl již jen malinký krůček k nákaze z Floridy 
v podobě death metalu souběžně podporovaného 
útokem švédských brutalistů. Právě tehdy v televizi 
vysílali celé koncerty Napalm Death, britských mis-
trů a otců grind core, tehdy bylo možné všude vidět 
videoklipy Cannibal Corpse, Deicide, Death, Entom-
bed, Dismember, Grave. Ostatně právě tehdy album 
tak vzteklé a primitivní, jako „The End Complete“ od 
Obituary mohlo dosáhnout na zlatou desku a rouha-
vý a neobvykle agresivní „Covenant“ Morbid Angel 
získal dokonce desku platinovou. Úplně všichni po-
slouchali metal, nejčastěji v jeho nejbrutálnějších po-
dobách. Ano, byli i tací, co se drželi u rapu (ještě ne 
hip hopu) a nechyběli ani fanatičtí milovníci Depeche 
Mode nebo elektronické hudby. Nesmím zapome-
nout na skinheady. Ech, zbytečně odbočuji. Držme 
se toho, že většina kluků poslouchala metal. Byť by 
jen povrchně.

A právě setkání s jedním z nich způsobilo, že můj 
život podlehl závažným změnám a zásadnímu pře-
hodnocení. Jmenoval se Dominik Halerz. Šestnácti-
letý nadutec v brýlích s obroučky z rohoviny. Tmavé, 
vlnité a neustále mastné vlasy do půli zad nosil pořád 
rozpuštěné. Nebyl to první metalista, kterého jsem vi-
děl, ale první tohoto typu. Byl červen, snad možná 
ještě výjimečně teplý květen. Kluk měl na sobě tri-
ko, na němž dvě ohyzdné, zkrvavené kostry krájeli 
a odírali z masa mladou ženu. Jeden z nich vyšku-
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bával z rozlámané pánve malého novorozence, za-
baleného do pupeční šňůry. Kresba byla neskutečně 
realistická, bylo vidět každou tkáň, hnijící těla muči-
telů, masa zbavená žebra… Všechno v hnusně še-
divých barvách, přesto zkropené výjimečně jasně 
rudou krví. Té pak byl na celé kresbě přímo nadby-
tek. Zdálo se, že se za chvíli z ní takřka vylije, za-
špiní týpkovi triko, zasviní podlahu. Ubrus, na němž 
ležela čtvrcená žena, byl zalit krvavou omáčkou, za-
špinila zástěry, nože i ruce mučitelů. To všechno ale 
nebylo na tom obrázku nejhorší. Kvintesenci hnusu 
představovalo pozadí, v němž jako mouchy na pavu-
čině byla rozvěšena tělíčka novorozenců a nemluv-
ňat v různém stupni rozkladu. Malé kostřičky, shnilé 
mrtvolky, maličká tělíčka zbavená masa, ukřižovaná, 
znetvořená, zírající prázdnotou mrtvých očních důlků 
v malinkých, znetvořených a rozdrcených lebečkách. 
Visící v různých pozicích, na oprátkách z pupečních 
šňůr, na hácích vražených v nevelkých zádech, s no-
žičkami a ručičkami utrženými ze zmučených mrt-
volek. Desítky drobounkých, nade vši představivost 
znetvořených, mrtvých bytostí. Byl jsem v šoku. Pa-
matuji si, že jsem úplně oněměl, když jsem jako ka-
ždé ráno stál u vchodu do šatny a vítal do školy při-
cházející studenty. Viděl jsem už studenty v trikách 
s lebkami, kozly, dva odvážlivci přišli dokonce s ob-
ráceným pentagramem nebo obráceným křížem na 
prsou. Ale něco tak nemocného jsem nečekal. Pře-
de mnou se zjevil obraz totálního zničení a ordinérní 
krutosti, iracionální glorifi kace smrti, absolutní nepří-
tomnosti úcty k lidskému tělu. Vzpomínám si, Do-
minik měl na sobě tehdy ještě krátké kalhoty, tehdy 
módní „bermudy“, černé, s kresbou kostry novoro-
zence v embryonální poloze s otřesnou dírou zející 
v rozbité hlavičce. Pamatuji si, že na zadní straně tri-
ka byl ten samý potisk, mnohem zvětšený, společ-
ně se jménem kapely a názvem desky. Neuměl jsem 
tehdy anglicky, nechápal jsem celé to hnutí, ale slo-
va Cannibal Corpse neobyčejně jasně popíchly mou 
představivost. Písmena, napsaná jakoby rukou umí-
rajícího, se vysmívala mému pocitu bezpečí. Svět 
tehdy pro mě přestal být bezpečným místem.

Pokusím se vyjasnit proč. Nemám vůbec nic 
proti obrázkům Satana, ďábla, pentagramům a ob-
ráceným křížům. Přiznejme si upřímně, většina „sa-
tanistických“ kapel je prostě banda bláznů, kteří blb-
nou s nalíčením á la medvídek panda. V podstatě je 
to cirkus, který se dobře prodává. Kabaret, jen tro-
chu idiotský. Samozřejmě vím, že existuje část tvůr-
ců skutečně oddaných pekelné víře. A řeknu ti, že 
mě to hodně těší. Není dobra bez zla. Bílá nemůže 
existovat bez černé. Láska Boha nebude doceněna 
bez krutosti Satana. Pakliže oni věří v ďábla, jestliže 
ho podporují, proklamují, tím podporují také Boha. 
Neboť on nakonec rozsoudí všechny a spravedlivě 
obdaruje za zásluhy a potrestá za hříchy. Proto ka-
ždá kapela velebící Zlo se přičiňuje o chválu Dobra. 
Musí totiž existovat alternativa, opozice. Bůh nám ve 
Své moudrosti a laskavosti dal přeci svobodnou vůli. 

A při pohledu na podoby ďábla, Antikrista nebo Sa-
tana nikdo zdravého rozumu k nim nevzplane láskou. 
Ovšem, mohou přivolávat falešné vidiny síly, moci. 
Protože Satan je silný. Je mocný. Protože to tak chtěl 
Bůh, když umožnil jeho existenci. A když už to do-
voluje Bůh, já s tím nemám v úmyslu bojovat. Kdo 
totiž jsem, abych zpochybňoval rozhodnutí Stvořite-
le? A nemám v plánu bojovat s těmi, kteří Satana činí 
svým Zlatým Teletem, neboť synové marnotratní sta-
nou před tváří Boha, když nadejde den Soudu, a On 
jim promine. Nemám o tom nejmenších pochybností. 
On vždy odpouští.

Něco jiného je brutalita. Smrt je opozicí života 
a již to samotné musí nám, Božím Stvořením, stačit 
k docenění faktu existence, k radování se z naší pří-
tomnosti na tomto místě. Na smrti není nic zábavné-
ho, nic, co by bylo možné glorifi kovat. Je třeba ji ctít, 
poněvadž všichni umíráme. Nikdo se tomu nevyhne. 
A já chápu, že je třeba se smířit se strachem z ní, po-
chopit, že všichni časem pomineme. Kurva, byl jsem 
přeci lékařem! Ale tady všechno zašlo mnohem dále. 
Zde není úcta ani pro život, ani pro ty, kteří odešli. 
Život se zobrazuje výsměšně, pouze jako epizoda, 
která vede ke smrti. A to smrti strašlivé, kruté, bes-
tiální, ničící totiž tělo, nejskvělejší výtvor, jakým nás 
Bůh Stvořitel obdařil. Tělo každého z nás je svatyní, 
o kterou jsme povinni se starat. A nikdo nemá právo 
nám namlouvat, že jsme pouze kusy masa visícími 
na konstrukci z kostí! Tím více, tvrdí-li to ve vztahu 
k malinkým děťátkům, neviňátkům, drobečkům, zá-
zrakům zrození, dílům lásky! A nikdo nesmí takový-
mi výjevy děsit na veřejných místech, nebo je vůbec 
nosit. Lidé vyžívající se v gore, krvi raněných, hnusu 
jsou nemocní, ale i jim Bůh odpustí, však Kristus léčil 
blázny. Ale pokud nosí svá odpuzující trika, nechutné 
bundy, batohy, útočí na ostatní svou hudbou, názory, 
fi lmy, knihami, tehdy vypovídají válku Bohu. Urážejí 
jeho dílo stvoření, když se vysmívají křehkosti lidské-
ho těla. Zpochybňují jeho krásu i vytrvalost, překres-
lují lidskou dokonalost. Nakonec, negují duši a zmrt-
výchvstání, neboť tragická smrt nevede nikam, když 
jsou mučiteli živé mrtvoly, zombie, nemrtví!

Ano. To byla část myšlenek, jaké se objevily v mé 
hlavě ihned po zahlédnutí toho krutého trika, těch 
tragických kraťasů. A již tehdy jsem věděl, že vypoví-
dá-li někdo válku Bohu, já jsem vojákem, který bude 
za Boha bojovat. Ne proti Satanově cirkusu, ale proti 
těm odporným sadistům neuctívajícím dílo Stvořite-
le. Lidské tělo, božskou duši.

Toho dne jsem se už nedokázal soustředit na 
práci. Všechny technické práce jsem tedy nechal 
na druhý den, a za současného vyhýbání se řediteli 
a neustále něco ode mě chtějícím učitelům, jsem pře-
trpěl do konce směny. Okamžitě jsem šel do prodej-
ny s hudbou a zeptal se na nahrávky Cannibal Corp-
se. Prodavač se na mě udiveně zadíval, ale vytáhl 
zpod pultu dvě kazety. Musíš mít na paměti, že vy-
právím o době, kdy se hudba kupovala, nestahovala, 
a dostupná byla právě na pirátských kazetách. Ti se 
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známostmi se mohli případně dostat k neskutečně 
drahým vinylovým deskám, opravdu nepočetní pak 
k CD, které ale stejně moc nebylo na čem poslou-
chat, protože málokdo disponoval tak dobrou apa-
raturou. Kralovala dvojčata, eventuálně bylo u znalců 
zvuku možné narazit na různé sestavy. O Technic-
sech, Phillipsech, Sanyo a jiných Blaupunktech jsem 
věděl pouze z barevných zahraničních prospektů vy-
nesených z Pewexu.

Ale k věci. Dostal jsem dvě kazety a již samotné 
jejich obaly prznily mou duši. Jedna z nich, nazvaná 
„Butchered at Birth“ mi byla již známá, přesto mě ob-
rázek, byť mnohem menší a méně výrazný, stále vy-
táčel. Druhý představoval polonahou mrtvolu, která 
si s děsivým úsměvem rozdírala vlastní tělo. V jedné 
ruce držela několik vylámaných žeber, druhou hra-
bala ve svém rozdrceném hrudním koši. Vnitřnos-
ti, střeva, maso, všechno vytékalo se znetvořeného 
těla, stékalo po světlých, vyšisovaných rifl ích. Posta-
va stála na hřbitově zalitém žlutě nakreslenými pa-
prsky zapadajícího slunce. Na pozadí byla vidět kůže 
i masa zbavená zakrvavená kostra, na kříž namotaná 
střeva, na náhrobek nasazená hlava ženy s černými 
dlouhými vlasy a bezhlavá mrtvola s obnaženými ob-
rovskými prsy, ležící opodál. Obsah tohoto obrázku 
byl méně nechutný než přecházejícího, možná o tro-
šičku mírnější, ovšem kontext byl jasný, obzvláště 
chytře zdůrazněný střevy zavěšenými na kříži. Byl 
to výsměch Božímu dílu, naprosté odvržení lidské-
ho utrpení ze sféry sacrum. Urážka a znesvěcení těla, 
zvýraznění a groteskní zdůraznění nechutnosti a od-
pornosti. Ty obaly neříkali „uvěř v Satana“. Nevyzý-
vali k válce s Bohem, k profanaci Jeho díla. Dělali 
něco mnohem horšího.

Říkali, přímo křičeli, že nás Bůh opustil. Že jsme 
pouze těly, hromadou masa.

Anebo, což je ještě hnusnější, že pokud Bůh je, 
zcela jistě nás nemiluje.

A to bylo strašnější než zástupy všech rohatých 
ďáblů poznaných mnou později.

Zeptal jsem se prodavače zdá má ještě něco po-
dobného. Vybavuji si, že mi pod nos nasázel nahráv-
ky různých death metalových kapel, z nichž bych si 
teď vzpomněl na raný Tiamat, Deicide, Morbid An-
gel, Unleashed. Jejich obaly s tajemnými domy, děsi-
vými tvářemi nebo obrácenými kříži ve mně nevzbu-
dili žádné emoce. Požádal jsem o něco ve stylistice 
Cannibal Corpse. Chlápek odpověděl, že pokud si 
dobře vzpomíná, tahle kapela nahrála pouze tyto dvě 
desky, brzy se však má ukázat třetí, ale pokud jde 
o takto ve výrazivu brutální muziku, tak má ještě Obi-
tuary, Gorefest a Carcass. Vzal jsem všechny. Do-
stal jsem ještě gratis knížečku s překlady textů první 
desky Cannibal Corpse. Když jsem přišel s nákupem 
domů, cítil jsem, jak má duše vře hněvem.

Byl to božský pocit.
Pak nastoupil pocit úplně protikladný, když jsem 

se ponořil do tématiky textů a zaposlouchal do toho 
ďábelského hluku, děsivé kakofonie zvuků, které od-

povídal bublavý ryk raněného losa. Nebudu to roz-
vádět, protože nijak neskrývejme, že ta, nazvěme to 
konvenčně, hudba má marginální význam. Dnes se 
v ní už orientuji dokonale, naučil jsem se totiž správné 
termíny, názvy žánrů, občas dokonce rozpoznávám 
některé skladby. Nejde tu ale o hudbu. Kdyby tu ne-
byly ty texty, kapela jako Cannibal Corpse by neměla 
šanci na existenci. To oni znásilnili mé oči, duši, lid-
ství. Popisy brutálních automobilových nehod, před-
ložené s každým odpudivým detailem. Scény krva-
vých vražd a ujetých lékařských experimentů, aktů 
nekrofi lie a kanibalismu… Fakt, na obalu knížečky 
s překlady textů bylo toto varování: „V této knížečce 
se nacházejí texty, které některými čtenáři mohou být 
uznány za neslušné. V takovém případě, ať jdou do 
PRD!?%ˆ+: a najdou si texty diskotékových kapel.1“ 
Ale nepřipravilo mě to na slova, na jaká jsem narazil 
uvnitř. „Čtvrté dítě na cestě, nepřežije dne, plod leží 
na silnici, pomlácené kostičky, malé děti létají (…) roz-
mlácené o střechu, jejich kůže se pálí a krabatí“ – hlá-
sal první z textů. Vyprávěl o autonehodě, při níž ze-
mřela pětičlenná rodina. Co z toho, že jeden z dalších 
pojímal o vrazích, které je třeba zabít na elektrickém 
křesle? Byl to prázdný manifest, kouřová clona slou-
žící pouze k ošálení zraku těm, kteří se cítili uraženi 
a jevili se dost naivními, aby tomu uvěřili. Aby uvě-
řili, že kapela je proti takovému chování. Já jsem se 
nachytat nenechal. Ponořil jsem se do krutosti. Četl 
jsem dále o „tělech obsypaných puchýři, zlomených 
kostech, slizu vytékajícím z mozku, bezhlavém těle, 
přetrhaných žílách, hnijící mrtvole, tkaničkách škrtí-
cích krk, prasklém čuráku, amputovaných rukách, 
jedení výkalů, vyhřezlých střevech.“ Objevily se také 
verše ve stylu „Sex s mrtvolami, zasadím své sémě 
do ztuhlých mrtvol, chuť formaldehydu, vůně hnilo-
by, pobavím se v rozkroku ztuhlé babky.“ To bylo pří-
liš. Nemohl jsem pochopit, jak se takové hrůzy mo-
hou prodávat, jak je možné je reklamovat, předávat 
do rukou mládeže. Nakonec však druhá deska, prá-
vě ta s mrtvolkami novorozenců na obalu, způsobila, 
že jsem objevil konečnou cestu, pochopil jsem, jaký 
úkol mi Bůh uložil. Šestá skladba totiž byla nazvaná 
„Vomit the Soul“. Tehdy jsem nevěděl, o čem byl text. 
Ale ten název! Vyzvracet duši. Jak to promluvilo k mé 
představivosti! Vyzvracet duši! Ne oddat ji Bohu, ne 
zaprodat ji Satanovi. Vyzvracet! Vydávit ji jak něco pro 
organismus škodlivého, něco odporného, škodícího 
tělu. Brutálnost té formulace jasně popisovala, kým 
jsou lidé zatraceni v této hlasité, agresivní hudbě. 
Těly plnými chorob a degenerací, ohyzdným shlukem 
masa, kostí, tuku a hoven. Červí potravou, bytostmi 
dokonce horšími než zvířata, neboť marní svůj poten-
ciál a inteligenci. Nehodnými Božího daru, jakým je 
život. Už jsem věděl, jaká je má role v tomto Božím 
díle. Nemohl jsem je navracet násilně. Bůh nám dal 
svobodnou vůli. Nemohl jsem je zabít, neboť bych 
se sám stal hříšníkem nehodným Božího Království. 
Kromě toho, nechtěl jsem z nikoho dělat mučedníka. 
Rozhodl jsem se, že způsobím, aby každý z přívržen-

1)  Autentický nápis s knížečky s texty Cannibal Corpse „Eaten 
Back To Life“, Vydavatelství Kagra. Rok, naneštěstí, neznám.
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ců násilí tohoto typu vyzvracel duši. Vydávil ji ze sebe 
společně s posledním výdechem. Aby poznal ideu 
bolesti, aby změřil síly se skutečnou krutostí a bru-
talitou. Určil jsem si, že nikoho nezabiji. A zarputile 
se tohoto plánu držel. Slíbil jsem si, že jestli kdykoliv 
kdokoliv z nich opravdu projeví potěšení nad mrzače-
ním, s nímž se setká, ukončím svou proceduru. Vě-
děl jsem, že kdybych dělal cokoliv zlého, Bůh by mě 
zastavil. Ale už více než dvacet let jsem se nesetkal 
s ani nejmenšími problémy ve vykonávání své mise. 
Samozřejmě stále během mučení trpím, ale vždy si 
opakuji, že to nejsou lidé. Jsou to bezbožná vězení 
duší, které chci osvobodit. To mi v mé práci pomáhá. 
Občas je to totiž hodně těžké, obzvláště  když musím 
prokázat větší důmyslnost v působení bolesti těm by-
tostem, jakoby podobným člověku.

Vidíš sám, od toho dne, kdy jsem si koupil prv-
ní kazety, jsem začal celý ten jev důkladně pozná-
vat. A už dvacet let jsem aktivním v podzemní scéně. 
Zkoumám scénu zevnitř. Kupoval jsem kazety, pak 
desky, teď za tu špínu ani nemusím utrácet peníze, 
všechno stahuji z internetu. Teď je to mnohem jedno-
dušší a levnější. Kdysi jsem musel psát dopisy, číst 
fanziny, jezdit na koncerty, vyměňovat kazety, na jis-
tou dobu jsem se dokonce pokoušel nechat si na-
růst dlouhé vlasy. Po třech měsících jsem ten nápad 
ale zavrhl. Před několika lety bylo opravdu třeba se 
snažit, aby člověk získal opravdový vzhled metalis-
ty. Dneska sedím doma před počítačem, kapely, co 
mě zajímají, objevuji na internetu, koncerty lustruji na 
YouTube, známosti uzavírám na fórech, kde můžu 
zůstat v anonymitě. A frajeři mi nechybí. Mám různé 
způsoby. Třeba sex rande. Ano, ano, nediv se. Zamy-
sli se. Normální chlapci se ohlížejí za holkama, vzru-
šují se videoklipy polonahých Latinek, ale metalisti 
si stěny v pokojíčku oblepují plakáty zmalovaných 
dlouhovlasých mužů v kožených hadrech. Trochu 
buzerantské, nemyslíš? Tak se tedy stává, že ulovím 
týpka na základě sexu. Nesnáším to, upřímně se mi 
to hnusí, ale je to nejjistější metoda, protože zajišťu-
je největší diskrétnost. Buzny se doma nechlubí, že 
jdou na rande se starším chlápkem, který má disko-
grafi i Autopsy na vinylu. Celkem snesitelným způso-
bem je odvoz na koncert. Organizuji skupinu, která 
se domluví na odvozu na nějaký koncert na druhém 
konci země. Pak je po cestě omámím. Samozřejmě 
trochu, aby byli v pravý okamžik použitelní. Tato me-
toda má tu výhodu, že najednou chytnu hned několik 
lidí, často jsou mezi nimi i děvčata. U kluků to chápu, 
ale jak mohou děvčata mít rády takovou muziku a es-
tetiku? To už překračuje všechny hranice. K nim jsem 
obzvláště krutý. A tehdy je to nejtěžší, protože si po-
řád musím připomínat, že je to má práce, svěřená mi 
Bohem, že to nejsou ženy, ne krásná stvoření, ale od-
pudivé coury, nestoudné běhny, nehodné dokonce 
jména babylónských kurev. Občas to pomáhá. Čas-
těji se však po vykonání trestu nemůžu nějakou dobu 
vzpamatovat. Zmíním ještě pouze to, že taková sku-
pinka často mezi sebou uzavírá vztahy podobné lid-

ským, což jen rozšiřuje rozměr trestu, protože diváci 
mnohem více prožívají smrt a mučení, když se dotý-
kají jejich blízkých a známých. Proto také dbám na 
to, aby diváci nechyběli. Proto jsi tady. Proto jsi po-
znal Piotra Frankowského. Proto jsem ti také vyprá-
věl svůj příběh. Abys alespoň trochu pochopil. Mož-
ná se tě dotkne Boží milosrdenství. Možná tvá duše 
nebude vyzvracena. Možná v tobě naleznu zbytky 
člověka, Božího tvora, který pouze zbloudil z cesty.

Ne, neděs se. Nezabiju tě. Nikdy nezabíjím. Vraž-
da je hřích. Triko s nápisem Slayer nosím ze srandy. 
Musel jsem nějaké mít na koncerty a tohle mi tak ně-
jak nejvíce odpovídá. Je v tom něco převratného, ne-
myslíš? Nemusíš odpovídat. Víš, já zkoumám každou 
kapelu. Vím, že Gorefest, Death, Obituary postupem 
času své texty změnili. Znám a obdivuji práci Carca-
ss, obzvláště s ohledem na svou lékařskou minulost. 
Protože já nemám nic proti nechutnosti. Je součástí 
života. Pouze hlupáci nevidí krásu ve stínu odpornos-
ti. Musí být protiklady. Tady ale jde o glorifi kaci. O ne-
smysl. O gore samo pro sebe, brutalitu pro brutalitu. 
Něco takového nemůže existovat na božím světě.

Vím, že se bojíš. Bohužel, nevěřím ve tvůj strach, 
vím, že to je pouze projev pudu sebezáchovy. Tady 
není místa pro kajícnost a Spasení. Ty to nepotře-
buješ a nechceš. Ty miluješ krvavé horrory, čím bru-
tálnější, tím lepší. Ty miluješ pohled na krev, kaluže 
krve, vnitřnosti, krutosti a odpornosti. A vždy je ti 
toho málo, pokaždé chceš více. Pořád si myslíš, že 
je určitě možné ještě překročit hranice. Připomínáš 
mi, jak jsem kdysi před očima jednoho týpka ojíž-
děl jeho dívku. Věděl jsem, že má rád opravdu ostré 
a tvrdé pornofi lmy, protože já si vás nevybírám náho-
dou. Vždycky důkladně prozkoumávám vaše známé, 
okolí, což dnes, v době internetu, není nic obtížné-
ho… ale k věci. Týpka nebraly scény znásilnění, ty 
jsem ostatně nikdy nezkoušel, nikdy bych se nedotkl 
žádné z těch dívek. V ženách obecně je něco zlého, 
ďábelského, a ty, přesto, že tak podobné obyčejným, 
normální přeci nejsou. Satan vždycky láká, já však 
jsem Božím Bojovníkem a nedám se jen tak svézt.

Proto jsem taky tu dívku svázal ve stoje. Jme-
novala se Patrycja. Jak vidíš, pořád se pokouším 
v tobě vzbudit alespoň kousek empatie. Nebil jsem ji 
ani nemučil. Věděl jsem, že se spolu se svým chlap-
cem, Andrzejkem, rádi často divoce pobaví. Bolest 
jim nebyla cizí. Patrycja měla potetovaná obě rame-
na, záda, dokonce jedno stehno a to z vnitřní stra-
ny. Hodně blízko u své špinavé, opiercingované kun-
dičky. Toho piercingu měla ostatně více, v jazyku, ve 
rtech, skráních, několik v uších. Dokonce i v pupku 
a bradavkách. Všechny jsem je vyrval kleštěmi. Ne 
proto, aby trpěla. Prostě nemám rád piercing, pova-
žuji ho za další z věcí deformujících Božské dílo. Pa-
trycja samozřejmě křičela, obzvláště když jsem jí tr-
hal prsa, ale věděl jsem, že to není skutečná bolest 
a strach. Vždyť ta špína se vzrušovala čtením Ever-
sona a Leeho, uchcávala blahem při sledování „Niku 
Daruma“ a „Guinea Pig“. Její Andrzejek, přivázaný 
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tam, kde jsi teď ty, se taky vrtěl jako veš na hřebeni, 
ale nevím, co říkal. Ano, ano, taky měl roubík. A taky 
jsem mu nevěřil. Viděl jsem jeho sbírku bičů a pout. 
Viděl jsem jizvy na jeho i jejích půlkách. Pomatení 
úchylové. Určitě ještě masturbovali nad obaly „Tomb 
of Mutilated“ nebo „Gorespattred Suicide“. On si ho-
nil ptáka nad „Stabwound Orgasm“, ona si rejdila 
v kundičce při zvucích „A Chapter of Accidents“. Ur-
čitě! Nemocné, úchylné, špinavé svině!

Proto jsem vzal rouru od vysavače a narval ji té 
holce do prdele. Kroutil jsem jí souměrně a důkladně, 
hýbal s ní tam a zpátky. Na krev jsem nebral ohled, 
jsem si jistý, že ten její zasraný Andrzejek ji s radostí 
jebal do prdele v masce zrůdy z „Pulp Fiction“. Teď 
taky něco ječel, snažil se překřičet vřískot Patrycji. 
Oba však zmlkli, když jí ven vyhřezl konečník, aniž 
bych ji přestal znásilňovat rourou. Používám slova 
znásilnění, aby sis to lépe představil, není to však 
trefné označení, neboť to prase mělo určitě takovou 
zábavu rádo, však roky profanovala své tělo, bavilo ji 
mučení jiných. Když už jsem pocítil bolest v rameni, 
mám již ostatně své roky, kulmou jsem spálil vyhřezlé 
střevo. Ano, smrad to byl odporný, ale věř mi, za dva-
cet let mé práce jsem cítil již všechny možné zápa-
chy, které je schopné ze sebe vypustit tělo takových, 
jako ty. Pati samozřejmě omdlela, Andrzejek přestal 
křičet, začal plakat. Znovu začal vřeštět, když jsem 
dívce do hrdla přes trychtýř vlil rozpuštěného „Krt-
ka“ na ucpané odpady, přehlušil jsem to zapnutím 
vysavače, který jsem jí ale ze zadku nevytáhl. Ach, 
jak sebou začala šít, když jí Krtek začal vyžírat vnitř-
nosti, a z druhé strany z ní kovová trubka vysávala 
krev, sračky a kousky tkáně. Určitě by se ti to líbilo. 
Plivala krev a sliny, z úst jí vytékala žíravá pěna, vy-

palovala ošklivé rány na tváři, dekoltu a potrhaných 
ňadrech. A její přítel se tehdy zesral a takřka se udá-
vil vlastními zvratky. Máš to tak rád, ne? Psychouši, 
pomatenče, zasraná, špinavá kundo! Miluješ brutální 
hudbu, krvavé texty, nelidské krutosti v knihách, bes-
tiální násilí a nechutnost ve fi lmech.

Proto jsi zde.
Proto se díváš, jak umírá Piotrek Frankowski.
Protože já nezabíjím.
Já vám dovoluji umřít poté, co vykonám exorcis-

mus očišťující vaše tělo od hříchu. Poté, co vyzvrací-
te duši, kterou jste zanedbali.

Protože vás baví smrt.
Protože vás baví krutost.
Ale lidské tělo je svatyní Boha.
A Bůh je láskou.
Já zase jeho hněvem.
Vy jste nemocní.
A já, kurva, nedovolím zasraným, nemocným 

psychopatům, deviantům, úchylům a degenerátům 
profanovat Jeho dílo a svět, který stvořil!

Ó! Podívej! Myška se prokousala. Povídej, jak 
se dere ven z toho zasraného těla. Vidíš v tom tu 
metaforu? Určitě bys chtěl být takovou myškou. Ona 
bude za chvíli volná. Jako duše Piotra. Vidíš? Kámo, 
právě zvrací krev.

No co.
Znamená to jedno.
Teď je řada na tobě.

Vyzvracej mi duši.

Přeložil: Honza Vojtíšek
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perníka vystudoval polštinu s pedagogickým zaměřením, na Gdaňské Univerzitě historii. Prošel několika roc-
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ho seriálu o příhodách dvou (anti)hrdinů Maxovi a Stonkovi Bóg Horror Ojczyzna: Złego Początki a Wszystko 
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s nímž společně napsal a vydal povídkovou sbírku Pradawne Zło (2013) a romány Miasteczko (2015) a Zom-
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(Smak miłości) v naší elektronické antologii Třináctá hodina (2013).
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Z devadesáti procent případů, kdy se snažím za-
vést řeč na Buffy, the Vampire Slayer (protože je to 
skvělý seriál), se v  devadesáti procentech případů 
z  těch devadesáti procent setkávám s  výrazy typu 
„tak jako jseš *doplň nadávku“, „právě jsem si přiči-
chl k vlastnímu prdu“ nebo můj oblíbený výraz „sně-
dl jsem citrón a zároveň kakám“. Já to samozřejmě 
chápu. Nebo ne, vlastně to nechápu. Přes všechny 
výrazy si stejně odříkám to svoje, protože lidi stejně 
nechápu a oni nechápou, že to, co říkám, prostě říct 
musím, protože oni to musí slyšet.

Co se týče seriálové Buffy, hodně lidí to má za 
týnejdžerskou mýdlovou operu, ve které se v naiv-
ním ději občas vyskytne nějaký ten upír, kterého ta 
bloncka zbije. Jo a hraje tam Lilly z Jak jsem poznal 
vaši matku! Popřípadě tedy ta, která si na nějakém 
táboře strčila něco někam, nikdo mě nedonutí na ten 
fi lm vzpomínat. A kdo může za tenhle pohled? Prvně 
jsem napsal opravdu dlouhý a tuze vtipný komentář 
o televizi Nova, jenže pak jsem se zamyslel, zašel si 
na meditační procházku, obětoval ďáblu tři koťátka 
a šel jsem opravdu do sebe. Ano, i já jsem měl tako-
vý pohled na tenhle vynikající seriál. A můžou za to 
především tvůrci sami, protože upřímně, první série 
Buffy je vážně blbá. Má sice charismatického hlavní-
ho záporáka, Pána, kterého stále považuji za jedno-
ho z nejlepších v Buffy universu, jenže ten zbytek, to 
je vážně naivní něco, ze kterého kdybyste čarovným 
klackem vymazali upíry a démony, zbylo by z  toho 
jen plkání středoškoláků. Takže jsem ve svém raně 
pubescentním mládí Buffy nějak neregistroval, pova-
žoval jsem to spíš za seriál pro holky a koukal radši 
na Zmiji, Odpadlíka, nebo Walkera, Texas Norrise. 

Když mě ale asi před třemi lety konečně přešla 
puberta, k Buffy jsem si cestu našel. Všechno jsem 
si pořídil, přetrpěl první sérii, druhá ve mně vzbudi-
la zájem a od třetí série jsem celé dny prakticky ne-
dělal nic, než koukal na Buffy. Až jsem ji sjel celou 
a byl děsně zklamaný, že už je konec. A tak jsem si 
ji dal znova. Prostě jsem celý seriál viděl asi stokrát. 
Ona má totiž Buffy jeden problém. Každá další série 
je lepší než ta předchozí, je to jako droga, která si vás 
postupně získává. Akorát vám z ní tedy nevypadnou 

zuby a nehulíte ho Němcům za nádražím. Pátá, šestá 
a sedmá série jsou snad to nejlepší, co kdy televizní 
seriály nabídly. A to myslím setsakra vážně. Myslíte 
si snad, že Stmívání je upírská romance? Ne, v Buffy 
je pravá, dospělá, špinavá, sexem posedlá roman-
ce, kdy jedním mocným koitem zboříte dům. Samo-
zřejmě nemyslím trapáka Angela a jeho neschopnost 
kopulovat (popravdě, Angel byl dobrý jen tehdy, když 
byl zlý parchant), myslím někoho jiného, ale jelikož 
by to byl spoiler jak na vesnické škodovce místních 
tunerů, nemůžu to prozradit. Neviděli jste, podívej-
te se. Jen to nevzdávejte v prvních dvou řadách. Ji-
nak se vám v noci bude zjevovat Caelos v podvlíkač-
kách s obřím dildem v jedné ruce, vazelínou v druhé 
a maňáskem ve třetí.

A hele, Cereálosi, nemá tohle být recenze na po-
čítačovou hru? Jasně že má, ale prostě jsem to mu-
sel napsat, protože to musíte číst.

Nikdy jsem nepochopil, proč podle Buffy neexis-
tuje více her a hlavně, proč nevznikly dříve. Je to akč-
ní, má to zajímavý děj, spoustu unikátních kladných 
i záporných charakterů vůbec celé Buffy universum 
je skvělý námět pro akční adventuru. Nicméně, tvůr-
ci her si ze seriálu vzali jen to, že bloncka mlátí upíry. 
Což nemusí být na škodu, když je to dobré. No, po-
pravdě to vlastně moc dobré není, a Buffy hry mají 
de facto význam jen pro fandy seriálu. Jako jsem já, 
takže si… pohlaďte se po tváři a myslete na tančící 
pandu. Navíc kdo má furt vymýšlet ty horrorové hry, 
já mám rád Super Maria a Sonica, že jo.

BUFFY, THE VAMPIRE SLAYER 
GAME BOY COLOR (2000)

Úplně první hra z Buffy universa spatřila světlo 
světa na displejích Game Boy Color v roce 2000. Ale 
celá vypadá jako by vypadla z roku 1995. Nebo 1992. 
Jasně, je to Game Boy Color, takže je jasné, že 
tahle lepší kalkulačka nevykreslí grafiku jako třeba 
nejnovější Nokia 3310, ale o tom to ani tak není. 
Popravdě, grafika je v  rámci Game Boye relativně 
dobrá, animace jsou povedené, boje neprobíhají jako 
by do sebe narážely náhodné shluky pixelů, ale to je 
tak jediné pozitivum, které můžu o téhle hře napsat. 
Prostě jdete s postavou Buffy a bijete upíry. Pořád 
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stejně. Pár ran dokud nespadnou na zem, zabít 
kolíkem. Pár ran, kolík. Kolík. O nic jiného opravdu 
v téhle hře nejde, tudíž jediné kvůli čemu stojí za to 
si hru zahrát, jsou cutscény o jejichž profesionálnosti 
se můžete přesvědčit na některém z  přiložených 
obrázků. Člověk by ve hře čekal nějaké zlepšení, 
nějaké fintičky, ale jediné ozvláštnění boje je to, 
že můžete někdy někde zvednout nějaký předmět 
a jebnout s ním vampýrovi do obličejíčku. Prostě jako 
hry, co jste hráli v maringotkách na automatech před 
devadesáti lety. Ale tyhle hry byly aspoň zábavné. 
Vyskytuje se tady celkem osm levelů, třeba známá 
to Sunnydaleská pařírna Bronze, nebo obligátní 
hřbitov, který se v seriálu vyskytuje snad v každém 
díle. Pro zajímavost, Sarah Michelle Gellar (to je ta co 
hraje Buffy, rouro!) měla doslova panický strach ze 
hřbitovů a tak byl pro účely seriálu vytvořen hřbitov 
falešný. Další problém je v  nepřátelích. Jsou tady 
jenom upíři. Jasně, je to přece přemožitelka upírů, ale 
už v první sérii přece bojuje se vší možnou havětí. Ne, 
tady jsou jen upíři. Na druhou stranu se musí tvůrcům 
nechat, že byli politicky korektní a tak je tady snad 
všechna etnická příslušnost. Na což se skvěle hodí 
hláška Buffy, zda by místo upír neměla raději říkat 
nemrtvý Američan. 

Součástí seriálu byla vždycky skvělá muzika, kte-
rá tak nějak mapovala přelom devadesátek a… a… 
nulek? Setek? Nuže, v téhle hře si užijete jen klasic-
kou cvrnk cvrnk opakovačku, která nemá nic společ-
ného ani s úvodní znělkou. Prostě nějaké to drncání 
co ani nevnímáte, jako třeba hudba u porna. Nutno 
podotknout, že tohle je jediná hra z Buffy universa, 
která dostala rating E, což znamená Everyone, což 
znamená pro všechny, což znamená, že to můžou 
hrát děti, babička, ba i štěňátka. Není divu, že se ta-
hle první Buffy hra nepřehoupla v hodnoceních přes 
40 %. I když jako fanda seriálu jí dávám méně a to 
i přesto, že se odehrává v časech hodně dobré čtvrté 
série. Adam a jeho disketová mechanika! Fandové ví.

 

BUFFY, THE VAMPIRE SLAYER
Xbox (2002)

Jo, když šla Buffy do poslední, sedmé série (po-
kud samozřejmě nepočítáme komiksové pokračová-
ní), dočkala se konečně pořádné hry na pořádném 
stroji, konkrétně na microsofťáckém iksboksu, při-
čemž původně byla vyvíjena pro Playstation, násled-
ně měla vyjít na Sega Dreamcast a Windows a nako-
nec tedy Buffy skončila na Xboxu.

Pro mě tady nastává trochu problém. Straš-
ně dobře se mi píše o něčem, co je špatné a hlou-
pé, protože se z  toho dá dělat legrace. Jakmile je 
něco dobré, nejradši bych to popsal jednou větou. 
Je to grafi cky povedené, charaktery vypadají dobře, 
ozvučení je profesionální a příjemné, včetně profesi-
onálního dabingu seriálových herců a bojový systém 
je prostě skvělý. Fajn hra. Jenže nejlepší hra z Buffy 
universa si asi zaslouží více písmenek, že jo.

Příběh téhle hry je jakoby ztracená epizoda 
z konce třetí série. I když Buffyin první záporák Pán 
umřel v první sérii a v sérii druhé byly ještě pro jistotu 
rozmašírovány jeho kosti, v téhle hře se vrací a potře-
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buje tělo. K tomu je potřeba vyvolat nějaké lidi, kte-
ří umí vyvolávat, což je už docela přemíra vyvolává-
ní. Samozřejmě, příběh v téhle hře moc nehraje roli, 
přeci jen je to kopačková akce, ale fanoušci si i ty 
tři procenta, které tvoří vyprávění, užijí díky hromadě 
odkazů na seriál. Svoji skvadru můžete prokecávat 
v knihovně, což je základna Scooby gangu, ale hlavní 
je prostě kopat, bouchat, sekat a zapichovat kolíky.

Postupně se ve hře prokopete třinácti levely, na 
jejichž koncích vás vždycky čeká nějaký ten bossík, 
přičemž někteří se opakují. Vzpomínám si, že snad 
s Pánem bojujete na konci devátého a třináctého le-
velu. Boj v téhle hře je docela zábava. Nabízí se snad 
desítky comb a speciálních fi ntiček, které se vám po-
stupem hrou odemykají, a věřte, že se budou hodit, 
protože obtížnost hry postupně stoupá, stejně jako 
počet nepřátel, kteří na vás útočí. Je fajn, že se tvůrci 
hry nezastavili jen u upírů, takže si užijete i nějaký ten 
boj s různými démony, byť je jasné, že většinu nepřá-
tel tvoří právě upíři. Ty můžete zabíjet klasickou ces-
tou, tedy zmlátit a bodnout kolík, ale můžete využít 
i prostředí. Upíra můžete například hodit pod jedoucí 
vlak, nabodnout ho na plůtek, nebo s ním jednoduše 
mrštit do krbu, pohodlně se usadit a kochat se jeho 
hořícím tělem.

Na dabingu se podíleli všichni herci z fi lmu, až 
na tu nejhlavnější, tedy Sarah Michelle Gellar. Ta to 
tuším odmítla kvůli tomu, že si nemohla předtím pře-
číst scénář a tak byla milá zlatá nahrazená jinou he-
rečkou.

XBoxová Buffy získávala obecně dost vysoká 
hodnocení a není se čemu divit. Z příběhu (který je 
popravdě docela povedený) si na zadek nesednete, 
ale akce je výborně zpracovaná a co lepšího čekat 
od akční hry, že jo…

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER: 
WRATH OF THE DARKHUL KING

Game Boy Advance (2003)
Buffy se opět vrací na hrací skříňky, které můžete 

držet v ruce. To znamená, že nemůžeme čekat skvě-
lou grafi ku, ale rádi bychom skvělou hratelnost. Ale 
nene, THQ prostě vyhodilo tzv. rychlokvašku.

Tuhle hru jsem hrál na své nabušené Nokii 3310 
v  emulátoru. Grafi cky je hra docela ucházející, na 
GBA rozhodně nepatří ke špičce, ale dá se. Příběh je 
zasazený do čtvrté série, ale kromě pixelových fotek, 
které textem pod nimi vyprávějí příběh, na něm není 
nic zajímavého, takže vám o něm nic bližšího nepo-
vím, protože jsem ho odvážně přeskakoval. Nikdy 
mě moc nebavila tahle forma vyprávění příběhu. 

Co se týče hratelnosti, je tahle hra docela těžká. 
Vlastně se ani nedá říct, že těžká, hratelnost bych 
spíše označil za frustrující. Chodíte s Buffy ze strany 
na stranu a mlátíte upíry (v malé míře se objeví i jiná 

havěť). Boj je příšerný, zabít jednoho blbého upíra je 
o držku, nemluvě o tom, že jsou tady pasáže, které 
prostě nejdou přejít bez zranění, či smrti a hozením 
herního přístroje o stěnu. Sem tam musíte někam vy-
skočit. Pro člověka odkojeného nintendo hopsačka-
ma by to neměl být problém, ale ono jako fakt je! 
Ovládání je šíleně nepřesné a to jsem si ověřil i na 
PC, kde jsem si hru na zkoušku taky spustil, přičemž 
klávesnice je a vždycky bude ta nejlepší herní perife-
rie. Ovšem jen pokud na ní nehrajete tuhle hru.

Wrath of the Darkhul King je prostě šíleně odfl á-
klá hra a nevím, co vývojáře vedlo k tomu, aby vydali 
takovou prasárnu. V dnešní době nevidím žádný dů-
vod, proč tohle vůbec spouštět, natož hrát.

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER:
CHAOS BLEEDS

PS2, Gamecube, Xbox (2003)
Musím se přiznat, že mám celkem problém s gra-

fi ckým zpracováním her na Playstation 2. Každá hra 
na téhle konzoli mi přijde až odpudivě hnusná, ale to 
samozřejmě záleží na osobních preferencích. Za mě 
je prostě hnusná. 

Čtvrtá oficiální hra z Buffy universa je zasazena 
někde do poloviny páté série, ale i tak je tady spousta 
věcí, které jsou tak nějak mimo. Například Dawn, 
fejková Buffyina ségra, která je v  páté sérii jedna 
z nejdůležitějších postav, ve hře vůbec není, ba není 
o ní ani zmínka. Což není jediná věc, která nesedí.

Příběh tady samozřejmě je, byť je stejně zbyteč-
ný jako v předchozích hrách. Abych to zkrátil, Ethan 
Rayne zlobí, přijdou další zlobiví a celá Buffyina parta 
se o to musí postarat. Stejně jako v předchozí „velké“ 
hře na Xboxu, hra si oživuje postavy, jak se jí zachce, 
takže Buffy a její Scooby gang zkříží kordy například 
s Kakistosem, nebo s Adamem. To, že jsem napsal 
„celý gang zkříží kordy“ má svůj význam, tohle je to-
tiž první Buffy hra, kde si vyzkoušíte i jiné charakte-
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ry než naši blond přemožitelku. Vyzkoušíte si hrát za 
Xandera, Willow, Spika, Faith a v jednom levelu si za-
hrajete taky za loutkového Sida. I když Buffy stejně 
vede a budete za ní hrát v sedmi levelech, zatímco 
třeba za Spika ve dvou a s loutkou Sida pouze v šes-
tém levelu.

Hratelnost je tedy asi jasná. Střídavě za několik 
postav bojujete s upíry, vlkodlaky, zombie a další ha-
větí, na konci každého levelu vás čeká souboj s bo-
ssem. A ne, nemůžete si vybírat, se kterou postavou 
na kterého bosse půjdete. Což by bylo fajn, protože 
Willow, nebo Sid, jsou, co se týče hraní dost odliš-
ní. Willow má kouzla a Sid je mrňavá dřevěná lout-
ka. Každý máme asi jiný vkus, ale mně se souboje 
příliš nelíbily, za což může asi hlavně to, že postavy 
se pohybují, jako by si patnáctkrát sedly prudce na 
ananas, než se jim ho konečně podařilo zarazit tam, 
kde slunce nesvítí. 

Každopádně, Chaos Bleeds není jen o boji a čas-
to se setkáte s různými puzzly, které jsou nutné pro 
postup. Žel, přijít na některý postup je fakt frustrující 
a měl jsem pocit, že potřebuji k ruce Jolandu, Vlastíka 
Plamínka, či jiného světoznámého věštce. Obtížnost 
se stupňuje, ale někdy jde až do takových měřítek, 
že se máte chuť oběsit na kablíku od joypadu. Anebo 
to udělat jako já a prostě přestat hrát, když jsem se 
zasekl u boje s biomechanickým demonoidem Ada-
mem, známým to záporákem ze čtvrté série. A inter-
net mi prozradil, že jsem nebyl sám. Člověk tam musí 
udělat nějakou kravinu, jinak to prostě nejde a já už 
neměl na paměťovce uložené hry, tudíž…

Chaos Bleeds přichází oproti předchozím hrám 
s multiplayerem, kde si můžete zahrát kromě již zmí-
něných postav za spoustu dalších (včetně Josse 
Whedona!). Multiplayer má několik herních módů:

Survival: klasický boj mezi hráči
Bunny Catcher: soutěžíte ve sbírání králíků
Slayer Challenge: jeden hráč proti zbytku hráčů
Domination: v  podstatě capture the fl ag, ale 

s pentagramy
V  mulťáku je na začátku k  dispozici jen jedna 

mapa, konkrétně Sunnydaleské ZOO a čtyři charakte-
ry (Buffy, Spike, Willow, Xander). Další mapy a charak-

tery si odemknete postupem v single player kampani.
Celkově jsem byl ze hry dost zklamaný, grafi cky 

se mi opravdu nelíbila, byla až přehnaně těžká a dost 
mi taky vadilo divně znějící ozvučení, včetně dabingu 
herců ze seriálu (až klasicky na Sarah Michelle Gellar, 
která se na dabingu opět nepodílela). Postavy mluvily 
dost dementně a často jsem se tomu, jak znějí, za-
smál. Nevím, co ve fi nální mixáži s těmi hlasy udělali, 
ale často se to fakt nedá poslouchat.

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER:
THE QUEST FOR OZ

mobilní hra (2004)
Pátá ofi ciální Buffy hra je Java hra na naše pre-

historické telefónky. Je to klasická plošinovka, roz-
dělená na pět levelů, kde sem tam zmlátíte nepříte-
le. Příběh pojednává o tom, že Drusilla unesla Oze 
a Buffy ho musí zachránit.

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER:
SACRIFICE

Nintendo DS (2009)
Šestá a poslední oficiální Buffy hra vyšla na 

Nintendo DS, které jsem sice vždycky chtěl, ale 
jelikož jsem chudý kluk z ještě chudšího hornického 
kraje, jsem rád, když mám na startky a lahváče. 

Každopádně, je to klasika jako předtím. Několik 
levelů, přes které je nutno se probít, Buffy tentokrá-
te dostane i řadu zbraní, bojové comba a nějaké to 
kouzlíčko. Kombinuje se tady pohled z první a třetí 
osoby, to vše na spodním displeji, ten vrchní slouží 
klasicky pro zobrazování mapy a dalších podpůrných 
věcí. Hra vypadá podle všeho fakt dobře a děsně rád 
bych si ji zahrál, abych se mohl chlubit kamarádům 
na pískovišti, ale žel, nemůžu mít všechny hračky na 
světě. Už jako malý jsem si musel na hračky vydělá-
vat roznášením novin, mytím oken, nebo tancováním 
sousedovi.

Ze všech Buffy her lze brát vážně snad jen ty dvě 
„velké“ hry, tedy Buffy pro Xbox z  roku 2002 a pro 
PS2 (a další) z  roku 2003. Ty si totiž pravděpodob-
ně užijí všichni, nejen fandové seriálu, kteří se z lásky 
k Buffy museli prokousat třeba i její první hrou, což 
nebylo zrovna příjemné. Tedy pokud si ještě nechce-
te zahrát erotickou fl ashovku na internetu, ve které 
chodíte s Xanderem po Sunnydaleské střední a svlé-
káte holky, což by byl možná fajn námět na seriál, ov-
šem s původními herečkami, to je snad jasné.

Martin Skuřok
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John Franklin patří k těm hercům, jejichž jméno 
vám neřekne nic, ale obličej všechno. Zlotřilý vůdce 
dětského kultu i příbuzný nejtrhlejší horrorové rodin-
ky. Malý vzrůstem, velký charismatem.

Narodil se jako John Paul Salapatek 16. červ-
na 1959 v jižním předměstí Chicaga Blue Island. Byl 
čtvrtý z celkem šesti sourozenců. Z dědečkovy stra-
ny jeho kořeny sahají až do Polska. Již od raného 
dětství trpěl nedostatkem růstového hormonu. Ten-
to defi cit měl vliv na jeho vzhled. John Franklin měří 
jen 152 centimetrů a vypadá mnohem mladší, než ve 
skutečnosti je.

V roce 1977 Franklin vystudoval střední ško-
lu Dwighta D. Eisenhowera, o šest let později získal 
bakalářský titul v oboru divadla a výuky na Illinoiské 
Univerzitě.

Po dokončení studií se přestěhoval do Los An-
geles za vidinou herectví. Po několika reklamních 
šotech získal zřejmě svou nejslavnější fi lmovou roli 
vůdce dětského kultu Isaaca ve fi lmové adaptaci po-
vídky Stephena Kinga Children of The Corn (1984). 
Příběh o mladé partnerské dvojici, která uvízne upro-
střed širých kukuřičných lánů ve venkovském měs-
tečku, kde dospělým není přáno, byl jako mnoho ji-
ných kingovských fi lmových adaptací, přijat trochu 
rozpačitě. Franklinovi však umožnil navždy se zapsat 
do análů horrorových záporáků.

Kingovský fi lmový debut mu otevřel dveře do 
dalších fi lmů i televizních seriálů (dva díly Kids Incor-
porated, mentálně zaostalý chlapec Arnie v Highway 

to Heaven). Dál natáčel 
reklamy. V roce 1988 pro-
půjčil svůj hlas pro další 
významný a dnes již kul-
tovní horrorový fi lm, ten-
tokrát o vraždící panen-
ce, Child‘s Play.

Výrazným horroro-
vým počinům zůstal věr-
ný i v roce 1991, kdy se 
objevil coby bratranec 
Itt v černé horrorové ko-
medii o podivné rodince 
The Addams Familly. Ve 
stejné roli se vrátil i v po-
kračování The Addams 
Familly Values (1993). 
Franklin se později vyjá-
dřil, že roli Itta nesnášel, 
protože byl celou dobu 
zahalen v dlouhé husté 
paruce, zakrývající celé 
jeho tělo a musel mluvit 
vysokým pisklavým hla-
sem, což mu neumožňo-
valo prakticky nijak se he-
recky projevit.

V 90. letech se objevil v seriálech Chicago 
Hope (1994) a Star Trek: Voyager (1995). Se Stevem 
Guttenbergem a Kirsten Dunst se v roli hotelového 
pikolíka objevil v televizním rodinném horroru Tower 

 John Franklin
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of Terror (1997) o odhalování tajemství šedesát let 
opuštěného strašidelného hollywoodského hotelu.

V roce 1999 se John Franklin rozhodl vrátit ke 
své zřejmě nejslavnější roli a společně se svým bra-
trancem Timem Sulkou napsal scénář k pokračová-
ní kukuřičné série Children of the Corn 666: Isaa-
c‘s Return (1999). Film však jen pokračoval v prudce 
sestupné tendenci horrorové série, šel rovnou na vi-
deo a u diváků propadl. Zřejmě i proto, že dějově po-
píral události v původním příběhu a jeho mytologii. 
Děj se, společně s Hannah Martinovou, kterou před 
lety matka poslala pryč z města, vrací zpět do Gatli-
nu. Ve městě však Hannah nalezne podivnou skupin-
ku lidí, vyznávající Izákovo proroctví o zrození nové 
rasy z potomků prvních dětí kukuřice.

K horroru se vrátil hned následující rok fi lmem 
Python (2000). V něm hraje vedlejší roli venkov-
ského lékaře, ohledávající záhadně rozleptané mrt-
voly. Nedaleko městečka totiž spadlo vojenské le-
tadlo převážející obrovského nebezpečného hada. 
K Franklinově cti je jedním ze dvou herců, kteří ve 
fi lmu hrají. Ostatní se o to buď jen pokouší, nebo 
přehrávají. Tím druhým je Robert Englund. Přes to 

všechno je fi lm alespoň zábavný, např. knírkem Cas-
pera van Diena.

Po dalších dvou televizních fi lmech a teroristic-
kých útocích 11. září se Franklin v roce 2003 rozhodl 
pověsit herectví na hřebík. Dle vlastních slov prohlé-
dl povrchnost showbyznysu a pocítil potřebu zane-
chat po sobě mnohem větší odkaz než jen postavu 
bratrance Itta. Nastoupil proto jako učitel angličtiny 
na střední školu Golden Valley v Santa Claritě v Ka-
lifornii.

I přes rozhodnutí vzdát se herectví, se k němu 
vrátil. V roce 2014 se objevil v krátkometrážním fi lmu 
Hag a o rok později ztělesnil svou nejznámější horro-
rovou roli v epizodě The Medium internetového seri-
álu Hell‘s Kitty.

Na konci školního roku 2015-2016 ze školy Gol-
den Valley odešel. Má v plánu věnovat se opět he-
rectví a spisovatelské dráze. Aktuálně pracuje hned 
na několika projektech, včetně young adult románu.

Honza Vojtíšek
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Jeden víkend. Čtyři promítací sály (a jedno letní 
kino). Třicet fi lmů.

Když jsem se letos v březnu díky Andree dozvě-
děl o existenci jakéhosi Horor Kempu, měl jsem z té 
informace smíšené pocity. Na jedné straně jsem byl 
samozřejmě rád, že se někdo snaží navázat na za-
niklý (?) Bloody X-mas Fest a zasazení horrorové-
ho festivalu do tábora v lesích mi jako celoživotní-
mu fandovi Jasona Voorheese připadalo dokonalé 
a báječné. Na straně druhé mě zaráželo, jak se tahle 
akce vynořila prakticky odnikud – zatímco BXM byl 
nerozlučně spojen s Markem Dobešem, Václavem 
Pravdou a tradičně festivalovou Chotěboří, přičemž 

tvůrci programu i návštěvníky jsme byli „my horroris-
ti, co spolu chodíme“, o pořadatelích Horor Kempu 
lákajících kamsi do severočeských lesů se nevědělo 
zhola nic. 

Web festivalu a jeho facebooková stránka (která 
postupně nasbírala skoro dva a půl tisíce příznivců) 
ale vypadaly celkem reprezentativně a důvěryhodně. 
Neformálním tónem průběžně lákaly na konzervativní 
program sestavený z českých i zahraničních horro-
rových klasik a novinek, plus na nějakou tu dopro-
vodnou akci či hosta a upřesňovaly organizační věci. 
A tak u mě převážila zvědavost a fandovské nadšení 
nad pochybami a paranoiou a i s manželkou jsme se 

 Report
z Horor Kempu
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zaregistrovali. Oproti BXM, kde byla online registrace 
složitější než stavět ochrnutýma nohama loď v láhvi 
během zemětřesení, stačilo vyplnit jednoduchý for-
mulář na festivalovém webu a pak si jen pár týdnů (!) 
počkat na jeho potvrzení. Dopředu se nic neplatilo, 
což bylo opět fajn i divné zároveň.

Nadešel poslední červnový pátek a tedy čas 
mého odjezdu na festival. Ano, pouze mého, neboť 
manželka si mezitím účast rozmyslela a co hůř, vypekl 
mne i Eraserhead, což mu při jeho nebetyčné drzos-
ti nezabránilo v tom, mě zaúkolovat sepsáním toho-
to reportu (ať se smaží v pekle). Naštěstí se mne ale 
uvolil doprovázet jeden můj kámoš, který horrorům 
nijak zvlášť nehoví. Na místo jsme navzdory vysokým 
teplotám a tradičním pátečním dopravním zácpám 
dorazili autem v pohodě už před osmou. Problém ne-
byl ani s parkováním, anžto byla k dispozici rozleh-
lá louka, a bezbolestně proběhla i registrace u info 
stánku na okraji táborového areálu řečeného Borek 
(u Miletína). Nafasovali jsme legračně rozměrné mul-
tifunkční Hororpasy (sloužily nejen jako vstupenka na 
akce, ale i jako stravenky, z nichž se odcvakávaly jed-
notlivé občerstvující položky), nezamykatelnou chat-
ku nesoucí označení Tomb 19, kam jsme složili ba-
gáž, a vydali se prozkoumat zbytek tábora.

Jak se ukázalo, úsměvné anglofonní nápisy ne-
zdobily jen chatky, ale i další budovy  – záchody 
s umývárnami se honosily nálepkou Asylum (ačko-
li tu nijak šílené hygienické podmínky nepanovaly), 
nenápadná kůlna u polonapuštěného bazénu plné-
ho spadaného listí byla pořadateli dadaisticky po-
jmenována Jaws, a hlavní budova s jídelnou a barem 
(vymalovaná idylickými obrazy Josefa Lady!) byla 
Bates Motel, ou jé. Přitom tábor s chatkami z tma-

vého dřeva a ostře zkosenými střechami byl doce-
la strašidelný i bez podobné infantilní kreativy, která 
dále zahrnovala např. výzdobu plyšovými netopýry 
a hlavně speciální festivalovou měnu, tzv. hororáky. 
Šlo o papírky z šatnového bloku, jeden v hodnotě 
dvaceti korun, jež měly nějak zjednodušit placení za 
nadstandardní spotřebu občerstvení a pro nás byly 
celou dobu největším terčem vtipů („Nějaký hororáky, 
chcete hororáky? Tak co vlastně chcete???“ – kdo 
viděl Bony a klid, chápe). 

V „Batesově motelu“ jsme narazili na Zdeňka, 
Andreu, Roberta a Korduse a poté, co jsme se všich-
ni otřepali ze zklamání, že pečené sele fi gurující na 
menu místní kantýny bude až zítra, jsme se posilnili 
aspoň poněkud olejnatými domácími chipsy a bram-
borovými plackami, pachuť spláchli pivem a mali-
novkou na improvizovaném baru a společně vyra-
zili na první promítání. Na programu – jehož tištěná 
verze byla krajně amatérsky vypadající, nepřehledný 
salát – bylo promítání snímků Prach a broky a Le-
sapán. Festivalová dramaturgie je umístila do letní-
ho kina na okraji tábora, abychom tyto „lesní fi lmy“ 
mohli sledovat s šumícím nočním hvozdem za zády. 
Do poslední chvíle přitom nebylo jasné, co bude 
promítnuto jako první, až padla volba na Lesapána. 
Na toho jsem byl obzvlášť zvědav, protože jsem ho 
k vlastní ostudě dosud neviděl. 

Bohužel, neviděl jsem ho ani ten večer. Tedy tech-
nicky vzato jsem ho viděl, ale neměl jsem z něj nic. 
Přibližně polovina diváků se totiž stihla už před první 
projekcí toho večera zlískat natolik, že učinila sledo-
vání fi lmu prakticky nemožným. Marně je naše trpí-
cí partička horroruchtivých fandů čím dál vulgárněji 
okřikovala – halasné výbuchy smíchu a rádobyvtip-
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né poznámky k dění na plátně provázely celou pro-
jekci. Pořadatelé problém buď nezaznamenali, nebo 
ignorovali – ostatně sám nevím, jak se vyvádí z kina 
polovina diváků, navíc opilých. Pavel Soukup – bůh 
mu žehnej – který měl fi lm uvést, ale (naštěstí pro něj) 
nedorazil, by na nás byl jistě hrdý, že jsme tak srdna-
tě bránili projekci jeho snímku. Bohužel, tenhle otřes-
ný úvodní zážitek mě odradil od absolvování dalších 
promítání v letňáku ten večer. Projekce přitom běžely 
až do časných ranních hodin.

Místo toho jsem dumal nad na první pohled 
zvláštním složením návštěvníků festivalu. Zatímco 
na BXM vás uvítala celkem homogenní partička lidí 
v černých tričkách s horrorovými motivy, osazenstvo 
Horor Kempu tak uniformně a jednolitě nepůsobi-
lo. I tady samozřejmě nechyběli černotričkáři (větši-
na z nich na sobě měla festivalové tričko zakoupené 
před pěti minutami ve stánku se suvenýry, který byl 
zároveň směnárnou hororáků), ale minimálně u polo-
viny lidí jsem měl pocit, že jsou tu na normální dovo-
lené a horror je pro ně okrajový nebo zcela neznámý 
pojem. Že jsem tím pocitem netrpěl jen já, dokazuje 
Zdeňkův status na FB: Akorát tam bylo tak nějak málo 
hororových fanoušků… Z osmdesáti platících bych 
tipoval tak deset. Nicméně po pár odposlechnutých 
cizích hovorech (nebo spíš výkřicích typu „Héj, dnes-
ka dávaj V zajetí démonů dvojku, to je mega fi lm, špi-
ca!“) jsem naznal, že i takto zřejmě mohou vypadat 
horroroví fandové. Ano, i horroroví fanoušci mohou 
například nosit kšiltovky. 

Taky mi dlouho nešlo na rozum, jak to, že s ohle-
dem na místo konání v programu nefi guruje ani jedna 
táborová vyvražďovačka (!) a dokonce nedošlo ani 
na něco tak esenciálního jako stezka odvahy (tvůrci 

ji na FB původně slibovali, ale pak ji nějak vypustili). 
Než mi došlo, že dramaturgie radši vsadila na spoje-
ní s nedalekým rodištěm Karla Jaromíra Erbena (Mi-
letín) a zařadila snímky z aktuální Erbenem inspirova-
né mikrovlny jako Lesapán a Polednice. 

Sobota, hlavní den festivalu. 
Dopolední projekce Argentovy Armády démonů: 

Matky slz (můj další velký rest) na místní diskotéce 
mi bohužel chuť moc nespravila. Sice oproti projekci 
Lesapána probíhala spořádaně (svou roli jistě sehrálo 
i to, že na ní skoro nikdo nebyl), ale jako řada dalších 
snímků na festivalu i tenhle běžel s českým dabin-
gem. Po obědě se ale začal můj nevalný dojem z celé 
akce postupně zlepšovat. Prvním výrazně pozitivním 
zážitkem se stala zkouška oktetu Filmharmonie, který 
na terase hlavní budovy nacvičoval fi lmové melodie 
pro svůj odpolední koncert. Ten pak byl druhým pa-
rádním zážitkem, byť horrorové melodie tvořily jen asi 
polovinu repertoáru. Mezi tím jsme stihli ještě projek-
ci Polednice – slíbený režisér sice opět nedorazil film 
uvést a promítání začalo s hodinovým zpožděním, 
ale film i nečekaně moderně zařízené městské kino 
v Hořicích byly fajn. 

Když jsme se večer vrátili do tábora, čekal nás 
i gurmánský zážitek a zároveň jisté vyvrcholení celé-
ho festivalu – vskutku chutná porce pečeného selete 
zdarma od rozdávačně naladěného pořadatele. Ten 
se v průběhu festivalu neustále proplétal mezi ná-
vštěvníky a sondoval jejich spokojenost, eventuálně 
poodhaloval zákulisí akce, které nás velmi zajímalo. 
Po večeři jsme se Hororbusem opět vypravili do Ho-
řic, tentokrát na projekci Sinistera, ta ale byla kvůli 
technické chybě zrušena. Po návratu do tábora, kam 
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nás ochotně vzala jedna z pořadatelek, jsem chtěl 
dát druhou šanci letňáku, kde hráli Spalovače mrt-
vol, leč promítací plátno bylo tak otřesně prověšené, 
že se na to nedalo koukat. Nemohl se na to dívat ani 
Bůh a tak seslal bouři, která plátno těsně před kon-
cem fi lmu strhla. Nekecám!

Do třetice jsem zkusil své štěstí ve festivalové ru-
letě a usedl na projekci V zajetí démonů 2, abych 
znechuceně zjistil, že šlo o narychlo stažený, napros-
to odporný kinorip, načež jsem se zase zvedl a zby-
tek večera strávil nezřízeným nasáváním malinov-
ky a pokecem se Zdeňkem a spol. Po půlnoci pak 
proběhlo na diskotéce rozloučení pořadatelů a ná-
vštěvníků s letošním ročníkem spojené s předáním 
festivalové ceny režisérovi Prach a broků. A jelikož 
pořadatele štědrá nálada neopustila, odcházeli jsme 
každý s festivalovým tričkem (někteří i s více kusy), 
která se zřejmě vyrobila v přehnaně optimistickém 
množství. Což neznamená, že nás toto gesto nepo-
těšilo. Tričko obskurního fesťáku, který jste kdysi na-
vštívili – obzvlášť pokud zůstane u jediného ročníku – 
je svého druhu malý poklad, to každý fanda ví. 

A v neděli po východu slunce už byl festival – na 
rozdíl od BXM s jeho nedělním programem – efektiv-
ně mrtev. 

Do následujícího zhodnocení celé akce se ne-
ochotně pouštím s vědomím, že z avizovaných 30 
projekcí jsem navštívil jen pětinu (ale kdo jezdí na 
horrorový fesťák sledovat horrory?), plus koncert, 
a třeba do kina v Lázních Bělehrad, kde se promíta-
ly horrorové pohádky, jsem se nedostal vůbec, stej-
ně jako na prezentaci paranormálního týmu. Zároveň 

jsem ale Horor Kempu od začátku fandil a jel na něj, 
jasně si vědom toho, že od fesťáku v lesích těžko 
můžu čekat ubytování jako v Hiltonu nebo menu a la 
Café Imperial a že první ročníky čehokoli bývají běž-
ně prolezlé dětskými nemocemi. 

Jakou tedy vystavit prvnímu Horor Kempu znám-
ku? Za mě asi průměrnou. Můj výsledný dojem 
z festivalu je totiž stejně smíšený, jako byly mé prv-
ní dojmy z jeho oznámení. Na straně jedné chaotic-
ká organizace se zpožděnými, zrušenými nebo ne-
kvalitními projekcemi a bez půlky slíbených hostů, 
na straně druhé projekce zvládnuté, hosté dorazivší 
(koutkem oka jsme zahlédli pouze Vlastimila Harape-
se, který přijel uvést Pannu a netvora) a pořadatelé 
snaživí, ochotní a veskrze přátelští. Tahle akce měla 
a má potenciál, exotické místo konání je fajn a byla 
tu i snaha o dramaturgii a péči o blaho návštěvníků, 
leč výsledek kulhal na všechny organizační a tech-
nická chapadla. A než horrorový festival připomínal 
spíš nostalgický návrat na dětský tábor, kde vás ale 
po ránu nikdo nevyhání z teplého spacáku na nějaký 
pitomý nástup v orosené trávě, nýbrž vás uznale ne-
chá vyspat z opice. 

Rád bych věřil, že pokud dojde na druhý ročník – 
na ten první mimochodem dorazilo cca 100 lidí, což 
byla polovina toho, co pořadatelé očekávali, a pět-
advacetina fanoušků Horor Kempu na FB – letošní 
smršť kiksů se podaří aspoň z valné části vychytat, 
ale nevím nevím. Každopádně, i za takhle nedopeče-
ný a nedokořeněný zážitek, patří pořadatelům díky.

Josef Blažek
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Inšpirované skutočnými udalosťami. Dve lode. 
Desiatky námorníkov. Vec na ľade. Pokazené kon-
zervy. Choroby. Šialenstvo. Eskimáci. Brutálna zima. 
Uväznenie v ľade a snehu. Smrť. Kanibalizmus. Ho-
mosexualita. A  všeličo ďalšie v  románe Dana Sim-
monsa.

Terror
Preklad: Pavel Medek

Vydavateľ: BB/art, 2007
Počet strán: 646

Začnem tým lepším. Terror je v mnohých sme-
roch obdivuhodný. Dan Simmons (od ktorého som 
zatiaľ nič nečítal, ale začínam sa za to hanbiť a mám 
čoraz väčšiu chuť zažiť na vlastnej koži páľavu Tem-
ného leta) si naštudoval stovky informácií o arktickej 
plavbe dvoch lodí Jej veličenstva Ereba a  Terroru, 
ktoré z prístavu vyplávali v polovici 19. storočia. Kým 
vlajkovému Erebovi velil dôstojný sir John Franklin, 
„vedľajšiemu“ a  „do počtu“ Terroru „írsky bastard“ 
Crozier. 

Plavba to bola skutočne záhadná. Ambiciózny 
plán sa zrútil, pretože sa stalo… nuž, to sa práve ne-
vie, že ČO sa stalo. Vie sa len to, že odvtedy nikdy 
nikto nevidel ani jedného člena posádky. Až doda-
točne, s odstupom rokov a desaťročí, sa raz za čas 
našli drobnosti  – pyramída postavená z prázdnych 
konzerv, ktorými sa posádky živili, alebo čln s dvo-
ma kostrami, pričom obom chýbali lebky, jedna bola 
ozbrojená a v okolí člnu sa nachádzali ľudské kosti 
so stopami po kanibalizme.

Pozoruhodné sú i  dochované svedectvá Eski-
mákov. Tí tvrdili, že keď bieli muži opustili lode a oni 
vnikli na palubu Terroru, objavili obrovské telo chlapa 
so zubami, údajne dosahujúcimi dĺžku až 30 centi-
metrov. V roku 2014 sa našla potopená jedna z lodí.

Pokiaľ sa nejakým zázrakom nenájdu dochova-
né a  čitateľné kapitánske denníky, čo sa nenájdu, 
tak zrejme už nikto nikdy nezistí, čo sa stalo. Dano-
vi Simmonsovi to vyhovuje, nakoľko mu to umožnilo 
mystifi kovať. Napríklad si poviete, že koniec pozná-
te. Ale nepoznáte, verte mi. „Nerobí si žiadne ilúzie 
o tom, že by bol život iný než úbohý, škaredý, krutý 
a krátky. Možno ale nemusí byť osamelý.“

Simmons na rozdiel od niektorých iných autorov, 
ktorí si pre potreby svojich kníh tiež naštudovali oce-

án zdrojov, dokázal nevídanú vec: zručne pracoval 
s  danými informáciami, no nenechal sa nimi tupo, 
bezmocne, ponižujúco a bez fantázie zviazať. Použil 
ich, to áno, ale iba ako perfektné pozadie pre pôso-
bivý príbeh. A vynikajúco využil to, že sa o tejto zá-
hadnej plavbe vie tak strašne málo.

Napríklad sa vie, že sa našla spomínaná pyramí-
da, ale už nikto netuší, čo tým chcel kto z posádky 
(a komu) odkázať. 

Alebo sa z  dochovaných (ale zároveň chaotic-
kých) odkazov vie, že na lodiach umrel podozrivo vy-
soký počet dôstojníkov, avšak nevie sa, prečo. 

Dan Simmons to šikovne využíva vo svoj pro-
spech a ponúka vlastné vysvetlenia. Takáto hra 
s  „mystifi káciou faktov“ je vzrušujúca, napínavá 
a svojím spôsobom zábavná. Do značnej miery mi 
pripomínala to, čo okolo podobne temnej a nevyše-
trenej témy svojho času vystaval Alan Moore v majs-
trovskom kúsku Z pekla. Aj Simmons použil to, čo sa 

Dan Simmons
Terror
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vie a to, čo sa nevie zaplnil predstavivosťou a relatív-
ne ohromujúcou víziou.

Práca s  postavami dokazuje, že sa nenechal 
opantať faktami, ale „iba“ vyrozprával napínavý prí-
beh, odrážajúci sa od faktov. Hoci som čakal skost-
natené, života zbavené postavy, ľudia z Ereba i Te-
rroru sú osobami z mäsa a kostí. I keď toho mäsa 
postupne ubúda. Všetci sú popísaní veľmi dobre 
a hoci sa v tom množstve budete spočiatku strácať, 
už čoskoro sa začnete na palubách Terroru a Ereba 
cítiť ako doma. O to brutálnejšie na vás bude pôsobiť 
postupné odpadávanie posádky. Hviezdou je sym-
paťák Crozier, ale vzťah si získate takmer ku všetkým 
pod jeho velením. Až na odštiepenú frakciu okolo 
zradného Hickeyho.

Samotná záhada pre mňa osobne nie je až taká 
fascinujúca, ako fenomén Jacka Rozparovača ale-
bo Hory mŕtvych. Jeden si povie, že na výprave sa 
muselo stať niečo totálne šialené a neuveriteľné, veď 
ako inak si vysvetliť zmiznutie dvoch gigantických 
lodí s cca 130 námorníkmi, pričom na palube sa na-
chádzalo množstvo profesionálnych dôstojníkov, sk-
úsených doktorov a obrovské zásoby liekov a jedla 
na X rokov? 

Lenže v skutočnosti to až taká záhada zrejme ne-
bola. Fenomén lodí Erebus a Terror je skôr z  rangu 
výpravy Johna Fawcetta do srdca Amazonky (viď. 
knižka Stratené mesto Z, ktorej fi lmové spracova-
nie by sme mali vidieť tento rok). Ako u Fawcetta, aj 
u Croziera sa všetko dá vysvetliť mrazivo pragma-
ticky a bez veľkých tajomstiev. Obávam sa, že šlo 
o „obyčajné“ tragické nešťastie. Výprava si uhryzla 
príliš veľký kus a hoci sa na jej palube bez najmen-
šej debaty vyskytovali odborníci a profesionáli, nako-
niec boli z rôznych dôvodov prijaté nie príliš šťastné 
rozhodnutia, ktoré sa na seba postupne vŕšili. To bol 
začiatok konca. 

O  zvyšok sa postarali búrky, choroby prameni-
ace z  pravdepodobne technologicky nedostatočne 
spracovaných konzerv (tým pádom v podstate jedo-
vatých), z toho prameniaci hlad, postupom času sa 
rozpadávajúce lode, na ktoré 24 hodín denne tlačil 
nekompromisný ľad, nedostatok vitamínov a  iných 
živín potrebných pre normálne fungovanie ľudského 
tela a, samozrejme, mimoriadne kruté zimné podm-
ienky s  nepredstaviteľnými mínusovými teplotami. 
Na palube sa nachádzali zásoby citrónovej šťavy ako 
hlavného bojovníka proti skorbutu, ale ako ukázal 
neskorší výskum v  tejto oblasti, šťava nemala dlhú 
trvanlivosť, takže hoci na palube bola, mohli ju rovno 
vyliať a účinok by bol podobný. 

O značné preriedenie výpravy sa teoreticky mohli 
postarať i biele medvede (a Eskimáci?), pričom na-
koniec možno stačila proste len stará dobrá vzbura 
a nalomený domček z karát sa defi nitívne, úplne roz-
sypal a nebolo možné vrátiť ho do pôvodného stavu. 
Možno sa posledné kusy preživšej posádky rozute-
kali po vlastných cestách, mysliac si, že práve ich 

plán vedie do civilizácie. Neviedol. Dnes už vieme, že 
sa nezachránil nikto. Nikto.

Na začiatku som vravel o tom, že román Terror 
je v mnohom obdivuhodný. A dodal by som i slovo 
„pozoruhodný“. Bohužiaľ však nie je dokonalý. Takže 
mu síce dávam tri lebky – pretože dať takejto „veľ-
kej“ knihe dve a menej mi príde skutočne dosť nefér 
–, ale jedna z nich je predsa len trochu slabšia. Prečo 
toľké rozpaky? Čakal som totiž horror, čitatelia avizo-
vali horror a horror avizuje ostatne aj samotný prebal 
knihy. Ale nie, nie je to čistý horror. Mrzí ma to o to 
viac, že kulisa je pre horror dokonalá: dve lode za-
mrznuté v krajine večného snehu a ľadu. Sú od seba 
oddelené síce „len“ pár stoviek metrov, v skutočnosti 
ale akoby sa nachádzali v odlišných vesmíroch, na-
koľko podmienky „tam vonku“ sú smrtiace. Akoby 
nestačila značne pesimistická vízia do budúcnosti 
(zásoby jedla a nervov sa rýchlo znižujú a šanca na 
príchod pomoci je len minimálna), lode ohrozuje smr-
teľne nebezpečná „vec na ľade“, ktorá ich postupne 
zabíja. Ako vidíte, prostredie pre horror ako stvorené, 
ale „vec na ľade“ ma nevystrašila ani v najmenšom. 
Spočiatku budí rešpekt rozmermi, krvilačnosťou a ta-
jomnou aurou, ktorú okolo seba šíri (čo to je, odkiaľ 
to prišlo, čo to chce, kde sa to ukrýva a aké to má 
úmysly?). V neposlednom rade je schopná v sekun-
de roztrhnúť človeka napoly a zdá sa, akoby na ňu 
neplatili ako fyzikálne zákony, tak ani zbrane námor-
níkov. Hoci je netvor opisovaný len veľmi stručne, čo 
by mu teoreticky malo ešte viac dodať na horrorovej 
autorite (ako žralokovi v Čeľustiach), prakticky nepô-
sobí bohvieako strašidelne ani obávane a to napriek 
tomu, že kde to je, tam je smrť. 

Najdesivejšie sú v  tomto románe nízke ľud-
ské pudy. Ak chcete „polopatistický“ knižný snežný 
horror, siahnite skôr po Krokoch v  temnote od Mi-
chelle Paver. Nie je to lepšia kniha, ako Terror – na 
to Dan Simmons do tej svojej vložil neporovnateľne 
viac snahy -, ale predsa len to JE čistý horror, kým 
Terror by som prirovnal skôr k survival teroru s men-
šími horrorovými prvkami.

Napriek tomu musím uznať, že kniha je napísa-
ná natoľko majestátne a vydarene, že mi to v pod-
state bolo s pribúdajúcimi stránkami čoraz viac jedno 
a užíval som si dobrý príbeh, podporený sympatický-
mi postavami dôstojníkov, pričom hranica medzi po-
slušnosťou posádky a vzburou je desivo tenká. Dan 
Simmons pred udalosťou necíti prehnaný rešpekt, 
ktorý by bol ku škode veci a tak príbeh okoreňuje na-
turalistickými sexuálnymi a krvavými nápadmi. A ur-
čite by som si rád pozrel 120-miliónovú trojhodino-
vú fi lmovú verziu. Asi dva týždne po dočítaní som sa 
pristihol pri tom, ako mi je za tým írskym bastardom 
Crozierom smutno.

Ivan Kučera
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Důvody, které mě vedou k volbě fi lmů na recenze 
do Howarda, jsou nejrůznější. Zajímavé téma, šoku-
jící brutalita, nedostatek času či chabá paměť. Ale 
u 10 Cloverfi eld Lane byl důvod více než jasný a ve-
lice pádný. Jeden ze tří hrdinů fi lmu, a to hnedka ten 
nejzajímavější, se jmenuje Howard. 

Režie: Dan Trachtenberg
Scénář: Josh Campbell, 

Matthew Stuecken, Damien Chazelle
Délka: 105 min

Původ: USA
Rok: 2016

Hrají: John Goodman, 
Mary Elizabeth Winstead, John Gallagher

A není to jediné jméno, které je na snímku zajíma-
vé. Drtivá většina z vás si jistě vzpomíná na roztřese-
nou podívanou jménem Cloverfi eld, která v roce 2008 
oslnila horrorové panice syrovým stylem a horrorové 
veterány opravdu povedenou marketingovou kampa-
ní. Recenzovaný snímek s ní má společného asi tolik, 
jako já s pardálem obláčkovým. Oba jsme mrštní, za-
jímaví a sexy, ale každý zcela jiným způsobem. Spo-
lečné máme jen vytyčování teritoria očuráváním keřů. 

Na co tedy koukáme? Mladá žena (stále šuka-
delická Mary Elizabeth Winstead) se po autoneho-
dě probudí v podzemním bunkru, vybudovaném pro 
přežití třetí světové války. A vzhledem k tomu, že na 
povrchu možná něco jako třetí světová proběhlo, 
může vlastně hovořit o štěstí. A to i přes drobný zá-

10 Cloverfi eld Lane
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drhel v podobě okovu, který ji poutá v takřka prázd-
né místnosti. Tvůrce bunkru totiž, kromě toho, že je 
specialistou na přežití, je také možná totální magor. 

A tohohle excentrického taťku, který možná hlav-
ní hrdinku svým svérázným přístupem zachraňuje od 
jisté smrti, hraje John Goodman. Ten každým rokem 
kilem nabírá na charismatu a 10 Cloverfi eld Lane pa-
tří k jeho hereckým vrcholům. Nejít o podřadný žánr, 
určitě by mohl pomýšlet na nějakou tu slavnou fi l-
movou sošku. Třetím hercem, který obývá podzemní 
bejvák je John Gallagher a vedle Goodmana a Win-
stead je tu více méně spíše do počtu.

Kvalitu snímku pak významně umocňuje jistá re-
žie debutujícího Dana Trachtenberga, který buduje 

atmosféru od první minuty a šponuje napětí až na sa-
mou hranici snesitelnosti. Vyhýbá se tak popkorno-
vému ladění, které mi v posledních letech vyvstane 
na mysl skoro vždy, když se řekne J. J. Abrams, toho 
času producent 10 Cloverfi eld Lane. 

Díky za to, protože jsme tak získali napínavou do-
spělou podívanou, postavenou na hereckých výko-
nech, stísněné atmosféře a odvaze natočit fi lm „tro-
chu jinak, než se čekalo“.

Roman Kroufek
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S dvojčaty Ponomarevovými, dnes studentkami 
Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orli-
cí, jsem se poprvé setkal na vernisáži jejich výstavy 
Motýlí mysl, v čítárně lanškrounské městské knihov-
ny a ihned mě zaujala jejich svébytně temná tvorba. 
Takže ani není divu, když jsme s kolegou Zubíkem, 
který je učil na základní škole, byli při této příležitosti 
vybráni k prezentaci našich horrorových povídek. Ty 
nakonec natolik souzněly s jejich obrázky, že mě na-
padlo, požádat je o ilustrování našich dalších knih. 
Daniela a Denisa bez zaváhání souhlasily, a první vý-
sledky na sebe nedaly dlouho čekat. Už na začát-
ku září by se tak mělo objevit moje sólové grotes-
kně-horrorové romaneto Hrobořadí s  jejich obálkou 
a ilustracemi. A protože je na ně spoleh, nebojím se 

přímo avizovat, že v roce 2017 ozdobí svými (již slí-
benými) ilustracemi i novou povídkovou knihu dvoji-
ce Zubík – Boček.

Kromě návrhu na spolupráci mě na vernisáži na-
padly i mnohé otázky směřující k téhle netradiční au-
torské dvojici. A odpovědi si jistě rádi přečtou i další 
čtenáři Howarda. 

 
Vaše výstava v lanškrounské městské knihov-

ně byla první veřejnou prezentací vaší tvorby?
První veřejná výstava, pokud se to tak dá nazvat, 

byla na ateliérech na Špindlerovce v Ústí nad Orlicí. 

Jaké byly ohlasy zmíněné výstavy?
Myslíme si, že vcelku konstruktivní. Lidé za námi 

chodili a říkali, že se jim výstava líbí, ale že tohle od 
mladých holek nečekali. Je to takový kontrast. Vní-
mají nás jako křehké dívky a pak vidí takovou „mor-
biditu“. Zároveň je to také ironie, protože název vý-
stavy byl „Motýlí mysl“. Paradox je v tom, že motýl 

je krásné a duchovní stvoření. Je symbolem trans-
formace a znovuzrození. Pro nás je symbolem krea-
tivity, kterou si spojujeme s naším tvůrčím procesem, 
s našimi výtvory (kresbami).

S kolegou Zubíkem píšeme společně povídky, 
takže o tomhle určitou představu máme. Jak se 
ale kreslí (maluje) ve dvojici? 

Je to úžasné propojení dvou světů  – toho me-
chanického a niterního, co v člověku leží tak hluboko 
v duši. Když kreslíme jeden obraz společně, zažívá-
me druh souznění. Nedá se to příliš popsat. Je to 
hlavně o vnitřních pocitech a vnímání. Díky tomu, že 
jsme ještě ke všemu dvojčata, proces tvoření je mno-
hem silnější. Jsme napojené jedna na druhou, tak to 

funguje i v situacích, kdy jedna je například šťastná, 
ta druhá to cítí a naopak. Společně si předáváme 
různé názory, nápady, vjemy, jak každá jinak prožívá-
me obraz, co spolu tvoříme.

Tvoříte i každá zvlášť?
Samozřejmě. Tak to začalo. Obě dvě kreslíme 

samy za sebe. Pro nás je to každodenní jídlo, bez 
kterého nemůžeme žít. Je to závislost a posedlost. 
Musíme tvořit zvlášť, protože každá se potřebuje vy-
kreslit z něčeho jiného. Máme v sobě oceány pocitů, 
které jsou v některých případech hodně odlišné. 

Liší se nějak váš styl nebo oblíbená témata?
Denisa: V poslední době se v mé tvorbě objevu-

jí mechanické principy. Vytvářím Mechanická města 
v  rozkvětu – města, která jsou budována v květech 
rostlin. Je v  tom určité propojení, závislost, proto-
že město bez květiny by neexistovalo a květina bez 
města také ne. Kreslím stroje, generátory napojené 

Daniela a Denisa 
Ponomarevovy

„Jsme napojené 
jedna na druhou“
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na lidské bytosti a lidské bytosti srostlé s mechani-
kou, které postupně degradují a stává se z nich šrot – 
závislost vedoucí k sebedestrukci až k zrůdnosti.

Daniela: Já zase kreslím fi gury, postavy člově-
ka, které jsou různě zdeformované, sklíčené, úzkost-
livé. Snažím se své niterné pocity přenést do vzhledu 
fyzických těl skrz nějakou tu deformaci či strukturu. 
Jsou to vlastně zoufalé bytosti, jejichž skořápka je 
poznamenaná každou jizvou či krvácející ránou, kte-
ré jsou zároveň provázané s mou duší. Tvořím hodně 

matky s dítětem, s embryi. V kresbách, kde se tyto 
bytosti objevují, hlavně zdůrazňuji jejich vztah, tu pro-
vázanost různých těžkostí a destrukce. Považuji je za 
symboly zrození a umírání, života a smrti. Vycházejí 
z mého podvědomí a ze vzpomínek. Mé výtvory jsou 
spíše kreslené básně, každý jim rozumí jinak. Každý 
v nich vidí něco jiného. Jsou to říše s vlastním živo-
tem a duší, které budou žít, dokud se jimi lidé budou 
procházet a hledat v nich různé pravdy.
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Vaše obrázky se velmi často zaobírají horro-
rovými tématy. Asi je zbytečné se ptát, zda máte 
rády horror. Proto se tedy zeptám na vaše oblíbe-
né fi lmy nebo knihy tohoto žánru.

Daniela: To je další rozpor, který mám v sobě. Já 
upřímně horrory nesnáším, ale ráda se na ně dívám. 
Baví mě ta hrůza, ten strach a napětí, ale pak mě ne-
baví ta úzkost, když se probudím ve dvě ráno a hlavou 
se mi promítají snímky z onoho horroru, na který jsem 
se dívala předtím, než jsem šla spát. Je to risk. Pokud 
bych tedy měla napsat horrory, který na mě zapůsobi-
ly, tak by to byly Insidious 1,2,3, V zajetí démonů atd.

Denisa: Jsem na tom podobně jako ségra. Ještě 
bych jen dodala kultovní seriál Akta X, sice to nemá 
s horrorem nic společného, ale svým způsobem jsme 
na něm vyrostly. Další snímek, který na mě velice za-
působil a stojí za zmínku je psychologický thriller 
Sedm. Na druhou stranu moc nesnesu krváky typu 
Saw, Hostel. Zkrátka fi lmy, ve kterých lítá ruka, občas 
noha, padají z lidí střeva.

A co výtvarné vzory? Oblíbení malíři, ilustráto-
ři a výtvarníci?

Denisa: Neustále hledám a nacházím nové uměl-
ce, výtvarníky. Baví mě ten tok inspirace a hledání 
nových možností, jak se výtvarně vyjádřit. 

Daniela: Na své cestě jsem objevila spoustu 
umělců, kteří mě fascinují svou tvorbou i životem. 

Jejich obrazy jsou jako krajiny děsu, bezmoci, lid-
ských těžkostí, avšak v těchto nádherných dílech je 
tolik života a duše. Ano, ta krásně temná duše, co 
mě do nich tak vtahuje. Díky tomu, že mě baví tyto 
výtvarníky pozorovat, vnímat jejich díla, cítit je, na-
cházím nové způsoby sebevyjádření a to mě také 
posouvá dál a dál. Líbí se mi ta síla a víra, vychá-
zející z přesvědčení, že tvoření je smyslem jejich ži-
vota, protože já s  tím cítím. Já tvořím, abych žila. 
Klišé, že? Já mám oblíbené umělce, je jím každý, 
kdo se nebojí vyjádřit to, co je v něm – svým oso-
bitým způsobem a kterému je jedno, co si o něm 
lidé pomyslí.

Setkaly jste se už s postojem: „Takové mladé 

holky a ony kreslí takovou hrůzu“?

Daniela: Ano, často. Ve škole, na vernisáži. Vždy 
mě to rozesměje. Je to ten kontrast, o kterém jsem 
mluvila. Někteří lidé říkají: „Takové mladé křehké dív-
ky a zajímají se o smrt, destrukci.“ V  jejich hlavách 
jim proběhne otázka, zdali nemáme nějaké psychic-
ké problémy, jestli jsme normální. Přemýšlejí a analy-
zují naše kresby. Snaží se rozlousknout tu záhadu. Je 
to vtipné a krásné zároveň. Nevnímám to nijak špat-
ně, právě naopak. Lidé si na nás vytvoří nějaké názo-
ry z toho, jak vystupujeme a jak vypadáme a pak na-
jednou uvidí naše kresby a některým z nich se zboří 
svět.

Denisa: Není to tak dávno, kdy jedna paní po-
hlédla na náš společný obraz. Jejími slovy, kdyby se 
na ten obraz dívala další dvě minuty, tak se prý něco 
stane. Neměla z  toho dobrý pocit, na druhou stra-
nu nám hodně fandí a obdivuje naše kresby. Velice si 
vážíme každé podpory! 

Už víme, na co se nejraději z horroru díváte 
nebo co čtete. Ale co nejradši kreslíte?

Daniela: Jak už jsem mluvila, tak jsou to hlavně 
rodinné vazby, vztahy, pocity vyjádřené skrz fyzické 
tělo člověka. Matku, dítě, embrya, nešťastné bytosti 
v emocionálních křečích, které se podepisují na tom, 
jak jejich schránka bude vypadat. Skupiny lidí v jed-
notný organismus, který ukazuje, jak se cítí.

Denisa: U mě to jsou stále mechanické principy. 
Stroje, generátory, města, deformované postavy, in-
teriéry, exteriéry a nesmím zapomenout na žárovky. 

Jaké výtvarné technice dáváte přednost?
Daniela: Záleží hlavně na duševním rozpoložení. 

Někdy dávám přednost precizní a detailní práci, jindy 
spíše expresivní, rychlé. Ale nejraději mám kresbu – 
centropenem, propiskou, se kterou mohu tvořit de-
taily, potom je to také práce s fi xy a pastelem. 

Denisa: Jak už řekla Danča, záleží na vnitřním 
rozpoložení, avšak kresba centropenem je pro nás 
klíčová. Někdy své práce koloruji nebo využívám 
techniku lavírování. Občas pracuji se spreji, s akry-
lem, s pastely. 
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A co dalšího vás baví/zajímá kromě kreslení?
Daniela: Miluji poezii, sama píšu básně. Také mě 

velice baví hudba, hraní na baskytaru. Dále se zají-
mám o duchovno, nehmotný svět, konspirační teo-
rie, záhady… Je toho hodně.

Denisa: K mým dalším zálibám patří hudba, ta je 
na druhém místě. Dále je to nehmotný svět, psycho-
logie, konspirační teorie. 

Existuje nemálo horrorových děl, v  nichž se 
propírá téma dvojčat. Jaké jsou podle vás výhody 
a nevýhody? Funguje i u vás jakési vnitřní propo-
jení, třeba že víte, jak se druhá cítí, i když je třeba 
momentálně daleko?

Ano, existuje. My jsme toho důkazem. Z  vlast-
ních zkušeností můžeme říct, že výhodou je, že se 
máme vždycky na někoho obrátit. Svěřit se, protože 
si neskutečně rozumíme. Víme, co si ta druhá mys-
lí, aniž by musela promluvit. Ale není to žádná tele-
patie, že bychom si navzájem četly myšlenky, to ne. 
Vždy si pomáháme. Nikdy nejste sami, i když tohle je 
zároveň i nevýhoda. Byly jsme v jednom břiše devět 
měsíců a na světě jsme spolu 17 let, takže nám dělá 
problém se každá osamostatnit. Když s někým tráví-
te čas několik let a pak najednou se musíte rozhodo-
vat sama za sebe a jít po své cestě, není to snadné. 
Ale učíme se to. Stejně si však myslíme, že to mělo 

nějaký důvod, proč jsme se narodily spolu. Tím, že 
jsme dvojčata, v tom spočívá naše síla. 

Když jste chodily na základku, věděly jste, 
že váš vyučující, můj literární kolega Zubík, píše 
horrory? Teď už to na něj můžete prásknout: byl 
tak přísný, jak se to o něm vypráví v  lanškroun-
ských bájích a pověstech? 

Daniela: Já jsem se to dozvěděla až, myslím, 
v šesté třídě, kdy mi to řekla naše nejstarší sestra. 
Pan učitel Zubík byl přísný, však to ale bylo dobře. 
Šel z něj strach a zároveň respekt, což znamená, že 
ve třídě při jeho hodinách si nikdo nedovolil vydat 
hlásku, ani ti největší „sígři a třídní šašci“.

Nemůžu se na to nezeptat. Kde se u vás v ro-
dině vzalo to rusky znějící příjmení?

Náš dědeček pochází z Ukrajiny a jako malý se 
sem do ČR s maminkou přestěhoval. Původem jsou 
volyňští Češi.

Jaké máte tvůrčí i životní plány?
Kreslit, kreslit a kreslit. Žít.

Díky za rozhovor.

Ptal se Petr Boček
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Na stole před ním ležela sada řeznických nožů. 
Do ruky uchopil ten největší a palcem opatrně přejel 
po ostré hraně čepele. Pak uchopil brousek a něko-
lika rychlými pohyby dodal noži požadované vlast-
nosti. Brousek odložil stranou a nůž zastrčil do zadní 
kapsy svých pracovních kalhot.

Hlavu měl plnou černých myšlenek. Chystal se 
vzít život.

Z police vzal láhev domácí pálenky, odšrouboval 
víčko, krátce přivoněl a pak si do hrdla nalil pořád-
ný lok štiplavé tekutiny. Zašklebil se a odkašlal si. Ta 
píše.

Vyšel na dvůr, kde se popásala dobře vykrme-
ná růžová svině. Velkým čumákem rýpala do bahnité 

půdy. Zdálo se, že si ani nevšimla jeho příchodu. Byla 
klidná, bez bázně. Netušila, jaký ji čeká osud.

Vrátil se do domu a připravil několik štamprlí. Ze 
spíže přinesl láhev rumu a s velkou opatrností ho 
rozlil do sklenic. Musel dávat velký pozor, protože se 
mu třásly ruce. Možná za to mohla nervozita a možná 
alkohol, kterému tak holdoval.

Neměl bych tolik pít, jinak to zle dopadne, napad-
lo ho. Místo toho, aby nad tím přemýšlel a trápil se, 
kopl do sebe jednoho panáka. Na posilněnou, samo-
zřejmě.

Brzy dorazili jeho přátelé. Byli to starší muži s říd-
kými vlasy a strhanými tvářemi. Měli velké pupky, 
a když mluvili, od úst jim odlétaly sliny. Celé dny trá-

 Prase na porážku
Eva Bartáková
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Eva Bartáková (*1995) žije v Brně. Studuje 
žurnalistiku a genderová studia na Masarykově 
univerzitě. Několika články přispěla do fakult-
ního časopisu Halas. Umístila se na druhém 
místě v soutěži Ze šuplíků fantasie. S povídkou 
Prase na porážku se v roce 2015 účastnila ha-
lloweenské povídkové soutěže internetových 
stránek Horor-Web.

vili v práci a večery proseděli v hospodě u piva a pa-
náků. To se na jejich vzhledu dost podepsalo.

Jakmile se pozdravili, hodili do sebe první run-
du panáků. A pak ještě jednu. Pomalu začínal ztrácet 
přehled o tom, kolik toho vlastně vypil. Naštěstí byl 
natolik otupělý, že ho to nikterak netrápilo.

Ani nevěděl jak, ocitl se na dvoře. Někdo mu do 
ruky vtiskl nůž – nebo si ho vzal sám? – a přátelé ho 
hlasitě povzbuzovali, aby vykonal svůj díl práce.

„Zabij ji!“ volali. „Podřízni té svini hrdlo. Ať teče 
krev!“ Některý z nich dokonce rádoby vtipně pozna-
menal: „Dělej, jako kdyby tam stála tvoje stará!“

Připotácel se k důvěřivé prasnici, která na něj 
hleděla hloupoučkýma modrýma očima, a rozmáchl 
se. Rozsekl jí kus rypáku a ucho. Svině začala ryčet 
jako malé dítě. Ten zvuk ho doháněl k šílenství. Zno-
vu se rozmáchl a ještě jednou, a pak znovu a znovu, 
dokud svině nepadla k zemi s rozdrásaným hrdlem.

Ohlédl se na své přátele, ale místo nich viděl jen 
rozpíjející se tmavé skvrny. Byl úplně mimo, zpil se 
pod obraz a teď ještě ten nůž a pak krev a to hrozné 
kvičení. Všechno se mu v hlavě pomotalo.

Vrávoravě udělal krok dopředu, když tu znovu za-
slechl ten nejodpornější zvuk, jaký kdy slyšel – zoufa-
lý jekot umírajícího prasete. Otočil se zpátky a uviděl 
svou svini. Byla živá a bez jediného škrábnutí.

„Co to, sakra…?!“ pronesl zmateně. Před očima 
se mu komíhaly neurčité rozmazané obrazce prasat 
a hlava mu třeštila z jejich neutichajícího rykotu.

Pevně sevřel nůž a jal se znovu řezat. Máchal no-
žem, dokud nerozsekal všechno kolem sebe a od-
porné prasečí zvuky neutichly. Nakonec zcela vyčer-
paný padl na zemi a přemohly ho podivné mrákoty.

Probíral se pomalu, nejdřív neviděl nic než tem-
notu a nevzpomínal si na nic, co se mu stalo. Místo 
vzpomínek zela v jeho mysli jen prázdnota. Mohl za 
to alkohol, kterého vypil přes míru a adrenalin, který 
zatemnil jeho smysly.

Jak se projasňoval jeho zrak, jitřily se i jeho 
vzpomínky. Vybavil si, že než upadl do bezvědomí, 
zabil asi tucet sviní. Nejprve myslel, že to byl jen sen, 
ale postupně zjišťoval, že jeho ruce i šaty jsou na-
sáklé krví. Až příliš velkým množstvím krve. Vlastně 
se koupal v krvi. V zemi kolem něj se vytvořila rudá 
kaluž. Ta krev však nebyla jeho, neboť necítil žádnou 
bolest.

Protřel si oči a snažil se zaostřit na objekty kolem 
sebe. S hrůzou zjistil, že to nebyly svině, koho pod-
řízl, nebyly to svině, jejichž krev má na svých rukou 
a jejichž vnitřnosti leží poházené všude kolem, jako 
by to byly odpadky. V podivném vražedném opojení 
rozsekal na kousky všechny své přátele.

Nezbylo mu než nahmatat v krvavé břečce nůž 
a roztřesenýma rukama ho zabodnout do své vlast-
ní hrudi. Pět mužů a jedna svině leželi vedle sebe 
s podřezanými hrdly a vyvrženými vnitřnostmi a ved-
le nich on s nožem zabodnutým v hrudi. Skoro by se 
chtělo říct, že se tahle zabijačka vydařila…
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Český horrorový komiks, stejně jako české horro-
rové spisovatele a většinu fi lmařů příliš nesleduji. 
Přeci jen, v minulosti bylo ve světě vytvořeno mno-
ho kvalitního, co mi dosud uniká, tak proč se pachtit 
s průměrem. Když mi ale na redakčním stole přistál 
útlý sešitek se sympatickou titulní stranou i názvem, 
rozhodl jsem se dát mu šanci. Druhé Procitnutí se 
snad opakovat nebude. 

Scénář: Antonín Tesař
Kresba: Jiří Tesař
Vydavatel: Kobuta

Rok českého vydání: 2016

A rovnou mohu říct, že neopakovalo. Tisíc ma-
sek je mnohem sympatičtějším počinem, ač tady ne-
lze hovořit o originalitě. Ostatně si nemyslím, že by 
si autorská dvojice na nějakých orgiích originality za-
kládala, naopak, od prvních stránek dokazují, že své 
vzory mají nastudovány takřka dokonale. Nejdůleži-
tější sudičkou, která stála u kolíbky Tisíce masek je 
H. P. Lovecraft, což pochopí každý analfabet už ze 
synopse, plné rybích příšer z jezera, tajemných rituá-
lů a neznámého zla.

To je reprezentováno cizincem, který se jednoho 
dne zjeví u zdánlivě obyčejné vesničky. Přes obličej má 
jednoduchou, ale efektní masku a za lubem schovaný 
propracovaný plán, jak vesnický klid přetavit v brutál-
ní masakr. Jde na to fi kaně a obyvatelé vísky, stejně 
jako čtenář, si z počátku nejsou jisti, co se vlastně děje. 
U čtenáře je tento stav umocněn tím, že jej autoři vrhají 
do příběhu rovnýma nohama a otvírají mnoho postran-
ních dvířek, aniž by dokonale vysvětlili, co vše se za 
nimi skrývá. Když se však blíží závěrečná katarze, uka-
zuje se, že plán neměl pouze tajemný cizinec, ale také 
tvůrci komiksu, což je bezesporu fajn.

Tisíc masek

R
E
C
E
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Z
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Scénář (Antonín Tesař) tak evidentně je promyš-
lený a šlape, ale jak jsem už naznačil, někdy až pří-
liš rychle, a autor jakoby se topil v nápadech, které 
místo aby detailně rozpracoval, pouze naznačí a už 
zase běží dál. Tisíc masek tak působí jako pilot ně-
jakého delšího seriálu, čemuž zas příliš neodpovídá 
závěr. Rozhodně ale nelze tvrdit, že by v příběhu byly 
lapsy či nejasnosti. I když osobně by mě zajímalo, 
proč zrovna „Tisíc masek“, když ty použité bychom 
spočetli na prstech nešikovného tesaře.

Grafi cká stránka (Jiří Tesař) kvalitou za scénářem 
nezaostává, naopak. Použitý realistický styl mi doko-
nale sedl. Žádné velké šílenosti, ani pokusy o umě-
ní za každou cenu, ale přehledné vyprávění příběhu 

pomocí kvalitní kresby. K příběhu, který mixuje naši 
všednodennost s  lovecraftovskými podivnostmi, to 
padlo dokonale a výsledná atmosféra je opravdu 
horrorová.

Tisíc masek určitě nejsou nejlepším horrorovým 
komiksem, jaký jsem četl, ani se k němu nepřibližují. 
Ale jde o poctivé počtení, které neuráží a velmi dob-
ře pobaví. Rozhodně se po téhle zkušenosti nebudu 
bát sáhnout po dalších komiksových výtvorech bra-
trů Tesařových. 

Roman Kroufek
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„Staré horrory byly mystické, kouzelné, fascino-
vaně jste na ně zírali. Ne jak ty ze současnosti, kde 
jsou jen samé příšery a bubáci. A ženy? Ty dávali 
přednost tradičním monstrům. Báli se jich. Zároveň 
je přitahovali.“ 

Tak tohle prosím nejsou moje ubrečené kecy ně-
kde v zaplivaném pajzlu při frfl ání nad tím, jaké to 
všechno bývalo kdysi fajn a jak mám teď posraný ži-
vot… Tohle jsou totiž slova, která pronesla maďar-
ská horrorová ikona Bela Lugosi v roce 1956 při jed-
né z tvůrčích schůzek s režijním fušerem Edwardem 
Woodem mladším, v jedné z nejvýraznějších scén fi l-
mu, o kterém právě píši.

Kde začít? Mám něco vyprávět o neopakovatel-
né éře fantasmagorických brakových fi lmů let pade-
sátých? Nebo raději vyzdvihnout osobnost největšího 
fi lmového Draculy Lugosiho? Či má spíše hrát prim vy-
právění o neskutečném patlalovi Edwardovi Woodovi? 
Nebo si zaslouží největší prostor Tim Burton, režírující 
poctu celé této době ve fi lmu nazvaném Ed Wood? 
A můžu vůbec tím vším zaplácnout 20 stránek výroční-
ho čísla Howarda, časopisu s velkým dvojitým hoRRo-
rovým eR ve znaku? A co na to Jan Tleskač?

Dobří holubi se vracejí
Tím impulsem pro sepsání pár odstavců o tomto 

snímku pro mě bylo, když jsem v přehledu zářijových 

Návrat do doby
černobílých snů
Ed Wood (1994)
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kino premiér zmerčil novou burtonovku Miss Peregri-
ne‘s Home for Peculiar Children.

Dnes již sedmapadesátiletý režijní veterán Tim 
Burton se dá nejspíš snadno zkritizovat za to, že již 
dávno není oním vizionářem z dob Beetlejuiců a Stři-
horukých Edwardů a že 
jej již před mnoha lety 
zaslepil mamon a main-
streamová pohodlnost.

Osobně od něj mám 
nejraději šestiminutový 
kraťas Vincent, což je 
pocta jinému dávno za-
pomenutému horroro-
vému matadorovi, her-
ci Vincentovi Priceovi. 
A nejvíc respektuji Bur-
tonovu tvorbu mezi léty 
1988 až 1996. Tedy éru, 
která skončila před dva-
ceti lety…! 

I tak jej obdivuji jako tvůrce, patřící již 
tři dekády mezi režiséry, kteří se pokaž-
dé musí brát zatraceně vážně, a který i po 
tolika letech na výsluní dovede téměř po-
každé překvapit.

Uberte barvu, 
přidejte napětí

Ale zpět do roku 1994, kdy vzniká 
Burtonovo snové a zároveň i roztomilé 
svědectví o pozadí natáčení nízkorozpoč-
tových horrorů a scifáren z padesátých 

let. Což byla doba, kdy byl celý svět ještě pěkně vy-
strašený z konce druhé světové války a jejího rázné-
ho utnutí za pomocí atomových bomb.

Díky Hirošimě a Nagasaki vznikla nejen Godzilla, 
ale i tisíce brakových černobílých škvárů, kde se to jen 
hemžilo zmutovanými poděsy a celoplanetárními hroz-
bami. A také to byla doba, kdy fenomén předváleč-
ných horrorů Bela Lugosi byl se svým Draculou dávno 
v nemilosti u nové generace fracků, prahnoucích v ki-
nosálech po své dávce napětí a popcornu s máslem.

V žádném případě nepodceňuji čtenáře Ho-
waRRda, proto je nezahltím chytrým mudrováním na 
téma skutečného Edwarda Wooda juniora. Ale jed-
nu poznámku si i tak neodpustím. V rámci příprav na 
tento text jsem si připomenul dva jeho fi lmy a nudou 
jsem u obou z nich usnul. No, snad mi někdy někdo 
chytřejší vysvětlí, proč že je zrovna tento chlap se zá-
libou v nošení dámských hadříků ofi ciálně oním kul-
tovním nejhorším režisérem všech dob…

Noříme se stále 
hlouběji do tmy

Zde teprve vynikne skutečné mistrovství Tima 
Burtona. Ve svém snímku dokázal bravurně vrátit čas 
nikoliv do neexistující poetiky Woodových fi lmů – tam 
by opravdu nebylo moc co brát. Spíš mi připomenul 
všechny ty mnou nakoukané Draculovy a Franken-
steinovy syny, dcery, hrady a kletby z let čtyřicátých. 

I. Johnnyho Deppa osud Lugosiho během práce na Burtonově 
fi lmu natolik zaujal, že si koupil jeho dům v Las Vegas. Postupně si 
v novém sídle zřídil upíří místnost, kterou zaopatřil plakáty slavných 
upírských horrorů, kápěmi, tesáky a rovněž vzácnou kopií románu 
Dracula od Brama Stokera. Celá tahle sranda jej přišla na 2,3 mil. 
amerických dolarů.

II. Když původní Plan 9 from Outer Space (1959) vyšel na 
VHSkách, byl na jeho přebalu v rámci hereckého obsazení uveden 
i Bela Lugosi, který ale zemřel 3 roky před natáčením tohoto fi lmu. 
Distributor to vyřešil svérázně s uvozením „málem hrající“.
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Ed Wood, USA, 1994. 
režie: Tim Burton, Kamera: Stefan Czapsky, 

hudba: Howard Shore. 
hraji: Johnny Depp (Ed Wood), 
Martin Landau (bela Lugosi), 

Lisa Marie (Vampira), George „The Animal“ 
Steele (Tor Johnson), 

Sarah Jessica Parker (Dolores Fuller)

Burtonovi se podařilo brilantně zobrazit perife-
rie tehdejšího Hollywoodu, kdy brakové kousky to-
čila studia svým významem zhruba na úrovni, jakou 
(ne)znamenala pro český polistopadový nosičový trh 
produkce fi rmiček Vapet a Mido. 

Byl to tehdy v poválečné Americe čas, kdy fušeři, 
toužící po režijní slávě, obcházeli zbohatlíky a výmě-
nou tu za roličku pro továrníkovu milenku, tu za štěk 
pro prkenného synáčka, získávali doláče potřebné 
na pronájem ateliérů a rekvizit. Ostatně zrovna slavný 
Plan 9 from Outer Space z roku 1959 byl fi nanco-
ván z kasiček baptistické církve a vydatně masitého 
příspěvku prosperujícího řezníka.

Vždy může být 
ještě mnohem hůře

Díky tomu si nyní zprostředkovaně můžeme užít 
dohasínající slávu Bely Lugosiho. Stařík, který kdy-
si děsil zástupy diváků, se teď na sklonku kariéry 
i vlastního života válí uprostřed noci v zablácené ka-
luži. Společnost mu při tom dělá gumová chobotni-
ce, jejímiž chapadly musí sám divoce pohazovat, aby 
navodil alespoň náznak děsuplné scény. 

Jo, časy se mění. Lugosi si možná právě tehdy 
v pauze mezi klapkami povzdechl, jak po dokonče-
ní Dracula (1931) odmítl roli ve Frankenstein (1931), 
protože prostě nechtěl hrát s tím budižkničemou Bo-

risem Karloffem…
Jiná doba, jiný mrav. Když totiž máte na celove-

čerák 60 táců a musíte jej sfouknout během pěti dnů, 
to se to sakra rychle jede a na nějaké přešlapy ne-
dbá. Narážek na Woodovo braní scén na první dob-
rou klapku je v Burtonově stejnojmenné poctě braku 
hned několik. 

Nejvíc mě ale pokaždé, když na tuhle černobí-
le nasnímanou raritu koukám, bere úchvatná hra se 
světlem a schopnost navodit atmosféru dávno za-
šlých časů jen pomocí šikovně volených odstínů šedi 
a hry se stíny.

 
„I naši předci by se smáli, kdyby věděli, že budou 

telefony, vitamíny, světlo na elektřinu.“

Tohle opět nejsou slova z mé hlavy, ale epilog pů-
vodního Plánu 9 z roku 1959. A myslím, že příhodněji 
asi naivitu tehdejší doby a lidí na okraji fi lmové byz-
nysu nemůžu vystihnout.

Martin Kovařík
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„Ptám se vás, doktore, existuje na světě 
něco sobečtějšího než malé dítě? Ne!“

(Ray Bradbury, Malý vrah)

„Dítě je vlastně vzbouřenec.“
(Simone de Beauvoir)

Při zběžném zpětném historickém pohledu zřej-
mě první nejvýraznější objevení se dítěte coby horro-
rového záporáka má na svědomí Ray Bradbury díky 
jeho výtečné povídce Malý vrah (The Small As-
sassin) z roku 1946. Příběh o manželském páru, ve 
kterém manželka těsně po porodu projevuje ostrou 
nevoli a nenávist ke svému dítěti a obviňuje ho, že 
ji chce zabít. „Umírám a ani jim to teď nemohu říct. 
Vysmáli by se mi a řekli by, že blouzním. Uvidí vra-
ha a budou ho držet v rukou a nikdy jim nepřijde na 
mysl, že je vinen mou smrtí. A při tom já tady umí-
rám, před tváří boží i lidí, a nikdo nevěří mým slo-
vům, nikdo mě nebere vážně, všichni mě konejší lže-
mi, pohřbí mě v nevědomosti, budou mě oplakávat 
a mého ničitele zachrání.“ Jde jen o poporodní trau-
ma? Nebo se zakládají matčiny obavy na pravdě? Co 
na to její manžel a doktor? Bradbury bravurně hustí 
atmosféru již od prvních vět povídky a činí z ní tak 
silný antikoncepční prostředek, nevhodný pro těhot-
né a čerstvé rodiče. Svou dávku antikoncepce může-
te načerpat v antologii Tomáše Korbaře Tichá hrůza 
(1967, 1970, 2008) nebo Bradburyho sbírkách Říjno-
vá země (2006) a Kaleidoskop (1989, 2009).

Ponoříte-li se do díla Stephena Kinga opravdu 
rozsáhle, zjistíte, že má rád kočky, prdění a děti. Ano, 
dětem se ve své tvorbě věnuje poměrně často, ov-
šem ne jen otcovsky. Tu a tam je staví i na tu temnou 
stranu barikády. Na stranu zla. Například v jeho, v to-
mhle směru, nejznámější (hlavně díky fi lmové adap-
taci) a nejtypičtější povídce Děti kukuřice (Children 
of the Corn, 1977). Manželský pár na cestě, která 
měla defi nitivně rozřešit krizi jejich manželství, srazí 
chlapce, a když se v nejbližším městečku snaží najít 
alespoň nějaké odpovědné úřady, najde jen prázdno-
tu a podivný náboženský kult. Bez dospělých. Kingo-
va povídka je mnohem tísnivější a bezútěšnější než 
obě její fi lmové adaptace z let 1984 a 2009. Výrazné 
prvky fi lmové verze zde stojí v pozadí, závěr je úpl-

ně jiný, v popředí stojí jen atmosféra, napětí a strach. 
Povídka se objevila ve sbírce Noční směna (česky 
1996, 2009, slovensky 1993) a lze narazit na komen-
táře, že je z ní nejlepší.

V Trápení s dětičkami (Suffer the Little Chil-
dren) Stephen King postaví děti proti učitelce sleč-
ně Sidleyové. Ta žije jen pro školu, už dávno měla 
být v důchodu, ale škola je pro ni vším. Na děti je 
ostrá a díky jistému triku jí neunikne nic, co dělají. 
Jenže i děti si najdou trik a začnou se proměňovat. 
O tom je Sidleyová čím dál více přesvědčena, a když 
už to nemůže unést, začne si je, jedno po druhém, 
volat do místnosti s kopírkou. Je totiž odhlučněná. 
Svým způsobem je Trápení s dětičkami založeno na 
stejném principu jako Bradburyho Malý vrah. Kombi-
nace možného šálení (tentokrát způsobené profesní 
únavou) a střetu se zjištěním, že za na první pohled 
jasnou a očividnou realitou se skrývá cosi tajemné-
ho. Potrápit dětičkami se můžete nechat v antologii 
Hlas krve (1996).

Abychom neuváděli jen povídky, Stephen King 
nás tematicky oblažil i plnokrevným románem. Jeho 
neobvyklá kniha Řbitov Zvířátek (Pet Sematary, 
1983) staví na klasickém výjevu – indiánské pohřebi-
ště, kletba a zlí duchové. Příběh pojednává o rodině 
lékaře, manželech Creedových a jejich dětech, kteří 
se do blízkosti jednoho takového pohřebiště přestě-
hují. Od místních se dozví, že posvátný hřbitov má 
schopnost přivádět mrtvé zpět mezi živé. King zde 
vlastně ničím originálním nepřekvapuje, nicméně ne-
obvykle zde pracuje se strachem a hrůza zde fun-
guje snad u všech, kdo kdy měl nějakého mazlíčka. 
Ponuré až nechutné výjevy, které zde popsal, přivádí 
lidi do rozpaků. Od doby, kdy podivně zemře student 
Victor Pascow a Luisovi Creedovi se pak zjevuje ve 
snech, až po první smrt rodinného kocoura Churchi-
la, stále čekáte klasickou mrazivou kingovinu. Poté 
ale pochopíte, že tady nejde jen o to napětí a buše-
ní, při čtení budete opravdově vyděšeni a nebudete 
moci spát. Roztomilý a honosný kocour Church se 
po návratu mezi živé změní v ošklivou zlou potvoru. 
A co teprve, když Creedovým při nehodě zemře syn 
Gage? Zdrcený rodič jej pohřbí na posvátném pohře-
bišti a doufá v synův návrat. Malý Gage se promě-
ní v asociálního úchylného vraždícího spratka a po-

H orroroví 
spratci literární
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pis výrazů a scén, jak malý chlapec s opovržením, 
bez morálních zábran a v naprostém šílenství, zabíjí 
a ubližuje všemu, co mu předtím bylo blízké, zůstal 
v hlavě nejednoho čtenáře ještě dlouho. I sám King 
měl problém knihu po dopsání přečíst a jeho man-
želka ji ani nedočetla. King Řbitov zvířátek později 
nazval „ošklivou“ a „nechutnou“ knihou. Holt morál-
ní poučení z knihy: „Nesnaž se spravit to, co je úpl-
ně rozbité“ nebo „Smrt je někdy lepším řešením“ má 
tentokráte pravdu.

Zparchantělí spratci to dotáhli i do komiksu. 
Snaživě úchylný příběh argentinské komiksové jed-
nohubky Carlose Trilla a Eduarda Rissa Video Noire 
(1999, česky 2002) začíná v momentě, kdy na dve-
ře soukromého detektiva zaklepe skupinka růžolících 
dětí a vzápětí ho ukouše k smrti. Detektivův parťák 
Benedict se vydává bizarní vraždu objasnit a stopy 
ho brzy zavedou ke skutečnému pachateli v poza-
dí – moderátorce populárního pořadu pro děti, Miss 
Dready, která je sexy jako Dáda Patrasová za mlada, 
ale mnohem ďábelštější. Ukazuje se, že posedlé vra-
žedné děti nejsou v tomhle kříženci noirové detek-
tivky a satanistického horroru a la Angel Heart hlav-
ním záporákem, ale pouze jeho nástrojem (a nejsou 
ani jediným zabijákem v příběhu), přičemž scén, kde 
rozkousávají své oběti, je poskrovnu a tvůrci se vy-
hýbají jejich ztvárnění. Scenáristicky není Video Noire 
žádná výhra – příběh navzdory okázalé snaze o po-
divnost nepřekvapí, hrdina je matný stejně jako dialo-
gy a vyústění příběhu značně bezradné. Mnohem za-
jímavější je komiks po výtvarné stránce – když u nás 
v roce 2002 vyšel, jeho parádní černobílou kresbou 
se českým čtenářům poprvé představil jeden z nej-
lepších světových komiksových kreslířů Eduardo Ri-

sso, i u nás proslavený jinou noirovou (nehorrorovou) 
sérií, 100 nábojů.

Pojďme ale do Peaksvillu, malé vesničky s šesta-
čtyřiceti obyvateli. V Peaksvillu jsou totiž všichni 
spokojení, vše je tam dobré a vedou naprosto výbor-
ný život. Žije tam s nimi totiž malý Anthony, a vyslo-
ví-li, nebo na to jen pomyslí, někdo nějakou nespo-
kojenost, Anthony ji pouhou myšlenkou napraví. Ale 
ne vždy to je dobře. Jako třeba v případě sousedky 
Kentové, která smutnila po svém zesnulém manže-
lovi, a Anthony ho vrátil z hrobu. Anebo taky někdy 
tvůrce myšlenky pošle do hrobu pod kukuřičné pole. 
Spokojenost je klíč. Dokud budou všichni se vším 
spokojení, Anthonyho myšlenky se budou koncent-
rovat třeba jen na potkany, kterým sugeruje, aby se 
sami sežrali. V Peaksvillu je fajn. Je to dobrý život 
(It‘s a Good Life, 1953), jak vám o tom poreferuje Je-
rome Bixby česky v antologii Alfred Hitchcock uvá-
dí: Strašidla na dobrou noc (1995) nebo slovensky 
v Strašidlá na dobrú noc (1968).

V drsném románu Jacka Ketchuma Dívka od ve-
dle (The Girl Next Door, 1989) vycházejícímu ze sku-
tečných událostí zlo původně pochází od dospělé-
ho, ale děti se rychle nechají pohltit a rozsévají jej 
postupně se stejnou chutí. Šestnáctiletá Meg a její 
mladší dcera se po smrti obou rodičů nastěhují k tetě 
a třem bratrancům. Jenže teta i s bratranci, zdá se, 
nevyznávají rodinné hodnoty a starší Meg začnou 
pěkně nakládat. Neb jak tvrdí J. P. Sartre: „Peklo jsou 
ti druzí!“ Třeba vaši příbuzní. A jejich kamarádi. Sku-
tečnými událostmi v podstatě jen inspirovaný příběh 
je nemilosrdně lidsky krutý, přesně tak, jak to má Ket-
chum i jeho čtenáři rádi. Veselo vám z něj rozhodně 
nebude. Už i proto, že dohledat si informace ke sku-
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tečným událostem není zase tak těžké. Ale v tomhle 
případě je možná lepší zůstat jen u knihy a mámivé 
představy, že jde jen o literární fi kci.

Do našeho tematického výběru se probojo-
val i polský autor Łukasz Radecki povídkou Pieśni 
Śmierci z jeho pozoruhodného povídkového projek-
tu Horror Klasy B (2014). V povídce se setkáme s vo-
jenskou jednotkou, určenou k záchraně osob a likvi-
daci nebezpečných nežádoucích elementů ve světě 
zmítaném zombie apokalypsou. A tentokrát byli vy-
sláni do… mateřské školky. Povídka samotná se topí 
ve vodách neoriginálního kýče. V souvislosti se za-
měřením celé povídkové knihy, která je jakýmsi kritic-
kým náhledem na horrorový žánr, jde však o záměr, 
který je následně kriticky zhodnocen v propojovací 
kapitole.

Temně mrazivý příběh manželů Josefa a Adely 
Blažkových To není moje sestra o tajemném místě 
ukrytém na konci skákacího panáka a sestře hlavního 
hrdiny, která se z něj vrátí trochu „nesvá“, si můžete 
vychutnat hned ve třech různých formátech. Nejprve 
se příběh objevil v komiksové verzi z rukou nadané 
a nedostižné Lenky Šimečkové, poté ve fi lmové ver-
zi režírované neméně nadaným Pavlem Soukupem 
a do třetice si k nám hrdinova sestra doskákala na 
stránkách časopisu Pevnost.

Opomenout nesmíme ani slavnou knižní před-
lohu k fi lmu Village of the Damned  – Midwich-
ské kukačky (The Midwich Cuckoos, 1957) Johna 
Wyndhama – o dětech, které se ženám v městečku 
Midwich narodí ve stejnou dobu a mají zvláštní cho-
vání i schopnosti. Tato „kukaččí vajíčka“ do lidské-

ho osídlení „nakladou“ neznámí emzáci a vybaví je 
vlastnostmi, o kterých se lidem ani nesnilo. Klasic-
ká Wyndhamovina ukazuje, jak něco tajemné a ne-
známé postupně přebírá moc a jak lidský egoismus, 
zvyklý být na vrcholu biologického řetězce, skomí-
rá a nemá obrany. Wyndham zde rozpitval otázku: 
„Co se stane, když je lidská rasa ohrožena, ale naše 
(čti lidská) sociální konvence a politika nám brání se 
chránit?“ Zde ani tak nejde o klasické horrorové kli-
šé, které známe z fi lmové verze, o dětech děsících 
svým původem i chováním, ono je úplně jedno jestli 
za tím stojí ufouni, nebo jsou ta děcka prostě div-
ná. Wyndham jde mnohem dále a fi lozofuje nad cho-
váním a reakcí lidí, stejně jak to představil ve svém 
slavnějším díle – Den Trifi dů. Filmově děti fungují jen 
z části, bubákujou a děsí, ale v knize jsou to necitel-
ní bezpáteřní spratci, kteří nemají špetku pochopení 
pro lidské chování a ještě k tomu umí ovládat lidskou 
mysl. S tímto arsenálem schopností zajmou obyva-
tele města s jediným účelem dobýt sebestřednou 
lidskou rasu. Co bych lehce vytkl je způsob vyprá-
vění, který, z pohledu nového obyvatele městečka 
Richarda Gayforda, je mírně faktologický a vyprávěn 
„mimo obrazovku“, ihned po událostech, takže chybí 
bezprostřední pocit „bytí uprostřed dění“. I tak jsou 
Midwichské kukačky rozhodně silnějším dílem, než 
jeho fi lmová adaptace.

Josef Blažek
Honza Kohoutek

Honza Vojtíšek
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„Upírský příběh,“ stojí na zadní straně přebalu 
knihy. Co si pod tím představíte? Superhrdiny z ko-
miksů nebo z knih Jiřího Kulhánka asi ne. Spíš něja-
kou osmistou devadesátou sedmou verzi Stmívání. 
Znáte to. Ona má ráda jeho, ale on by rád její krev. 
V příběhu Johna Ajvide Lindqvista je ovšem všechno 
jinak. Docela hodně jinak. 

Lat den rätte komma in
Překlad: Jana Holá

Vydavatel: Argo, 2010
Počet stran: 448

Hlavními hrdiny jsou děti, které ještě neodrost-
ly cvrnkacím kuličkám. On je otesánek, na kterém si 
spolužáci dokazují takzvanou dospělost, ona je osa-
mělá holčička posedávající vprostřed mrazivé noci 
v letním roláčku. Nikdo neví, proč jí nikdy není zima, 
proč nechodí do školy, a už vůbec nikdo netuší, že 
pro ni její „najatý“ tatínek musí vraždit, nebo že si za 
krvavé služby vybírá nechutné odměny. 

Při čtení románu Ať vejde ten pravý, jsem si 
pokládala otázku: kam až autor zajde? Zašel dale-
ko. Na rozdíl od „civilnější“ fi lmové verze vypovídá 
o těch nejodsuzovanějších touhách, pudech, které 
v nás zanechal zvířecí původ, a dává je do kontra-
stu s běžnými lidskými starostmi. Zatímco Oskaro-
va matka bojuje se samotou typické samoživitelky, 
malá Eli se snaží uchlácholit pedofi lní choutky svého 
frustrovaného adoptivního otce. Ten je ochotný pro 
jediný její dotyk podřezat člověka a přinést jí jeho 
krev. Toto utajené soužití naruší až malý Oskar, který 
se do dívky zamiluje. Právě o jejich vztahu vypoví-
dá kniha nejvíce. O dětské naivitě, lásce v její zdale-
ka nejupřímnější formě, ale také o nejistotě, strachu, 
nepochopení a bolesti dospívajícího hrdiny. Opo-
menuty však nezůstávají ani vedlejší postavy: par-
ta stárnoucích přátel z okraje společnosti, Oskarův 
nevyrovnaný otec, bojující se závislostí na alkoho-
lu nebo chlapcovi vrstevníci. Ti jsou nakonec těmi 
nejzápornějšími hrdiny knihy. Ani znetvořený, napůl 
mrtvý pedofi lní otec, po břiše a v bolestech proná-
sledující svou lásku až pěkně daleko za hrob, se totiž 
nevyrovná nenávistným úkladům Oskarových spo-
lužáků. 

Zřejmě už je vám jasné, že v této knize se žád-
ných uhrančivě krásných modelů s ostrými zoub-
ky, ani bojovnic v latexu na krevní dietě, nedočkáte. 
Musí vám stačit osamělá žena v letech, posedlý pe-
dofi l a tajemná pradávná bytost v těle bezpohlavního 
dítěte. Všichni jsou bledí a žízniví, na slunci vzplanou 
a nesmí vstoupit přes práh bez pozvání. Také jsou – 
k jejich škodě – takřka nezničitelní.

 Tyto „starozákonní“ upíry však autor poslal do 
zcela nového a originálního příběhu, který dokazu-
je, že možnosti práce s „upírským materiálem“ ještě 
zdaleka nebyly vyčerpány.

Kniha je čtivá, plná napětí, násilí ale i nevinné 
něhy nebo dospělé romantiky. Všechny postavy jsou 
uvěřitelné (skoro až můžete mít pocit, že se příběh 
odehrává v bytovce naproti) a nepostrádají sílu, ani 
typickou severskou zádumčivost a nerozhodnost. 
Jde jednoznačně o jeden z  nejkvalitnějších „upír-
ských“ příběhů vůbec.

Kristina Haidingerová

John Ajvide Lindqvist

 Ať vejde ten pravý
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Osmdesátá léta se kromě jiného vyznačovala 
přemírou horrorů, v  jejichž hlavní roli byli nejrůzněj-
ší mrňavé potvory. Všechno to nastartoval úspěch 
Gremlins (1984), na který se velmi rychle nabalila hro-
mada epigonů. Někteří se rozhodli opustit komediál-
ní pojetí slavnějších předchůdců a vydat se do váž-
ných horrorových vod. Bohužel k tomu měli kurevsky 
málo peněz.

Režie: Luca Bercovici
Scénář: Luca Bercovici, Jefery Levy

Délka: 82 min
Původ: USA
Rok: 1985

Hrají: Peter Liapis, Lisa Pelikan, Michael Des 
Barres, Jack Nance

Ideálním příkladem takového snímku je první díl 
tetralogie Ghoulies, která patří do produkční dílny 
bratří Bandů. Tam se chrlila na videotrh šílená béč-
ka ještě před tím, než to začalo být cool a i když to 
mnohdy byly opravdové úchylárny, za každou z nich 
je vidět láska k žánru a poctivé řemeslo, podtržené 
(logickou) absencí počítačových triků.

Příběh Ghoulies je poměrně jednoduchý, i když 
by se tak podle prvních několika minut nemuselo 
zdát. Začátek nás totiž vrhne doprostřed jakési černé 
mše, v rámci které má být obětováno malé dítě. Si-
tuace se trochu zamotá a mimčo je zachráněno, ale 
divák a pravděpodobně ani tvůrci přesně neví, proč 
zrovna toto sledujeme. Naštěstí se poměrně rychle 
přesuneme do současnosti, ve které se hlavní hrdi-
na stěhuje do domu plného okultních knih. Začne si 
v nich číst a jako vždy, i tentokrát ze čtení podivných 
knížek nic dobrého nevzejde. 

Protože to, co z mladíkova konání vzejde, a co je 
prakticky trademarkem klanu Bandů, jsou nádherné 
uslintané potvůrky, které daly celé sérii jméno. Jasně, 

nekoukáme na Puppet Mastera ani Demonic Toys, 
takže prim stále hrají živí herci, mezi kterými nechybí 
Lynchův veterán Jack Nance, ale i tak je si co užívat. 
Potvůrky nešetří slizem, ve kterém topí nejen nepřá-
tele, ale také díry ve scénáři. 

V  tom, na rozdíl od následujících dílů série více 
méně absentuje záměrný humor, ale pro dnešního di-
váka v něm jistě bude mnoho nezáměrného. Vždyť 
hlavní hrdina se zelenýma zářícíma očima, který vy-
volá armádu skřetů a starého zombie satanistu,  pro-
tože se zrovna nudí, je bezesporu kvalitní materiál. 
Režisér Bercovici, který se dodnes realizuje spíše 
jako herec, rozhodně neaspiroval na veledílo. V du-
chu dalších desítek podobných děl rodiny Bandů 
natočil bezduché, ale zábavné béčko, ve kterém jde 
o horror přeci jen trochu více, než v pozdějších ku-
sech a které by dnes už prostě nemohlo vzniknout.

Roman Kroufek

Ghoulies
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Monika Kosińska byla neobyčejně krásná mladá 
žena. Dlouhé černé vlasy, stejně černé hypnotizující 
oči. Ideální, velká hruď a pozadí a nohy, které podla-
movaly kolena nejen maximálně vzrušeným mužům 
ale i bezmezně žárlivým ženám. Navíc byla, i přes 
svých pouhých osmadvacet let, bohatá. Zdědila ob-
rovský majetek po otci, který byl potentátem v tele-
komunikační branži a ctěným poslancem. Působila 
tak sebejistě a dominantně, že se jí všichni báli i ji 
obdivovali zároveň. V otcově fi rmě moc spravovala 
tvrdou rukou. Přesto v životě Moniky nebylo všechno 
tak ideální. Měla jistou vadu, která byla jejím prokle-
tím. Kvůli ní neměla muže. Kvůli ní byla sama.

Tou vadou byla nymfomanie. Prakticky bez pře-
stávky myslela na sex a její jedinou touhou bylo se-
xuální uspokojení. Naneštěstí k němu nikde nemohla 
dojít. Dávala každému. Šukali ji otcovi spolupracov-
níci, známí, otcové známých i noví známí. Doslova 
každý. Ale nikdo ji nedokázal uspokojit. O panenství 
přišla hodně brzy, ve čtrnácti. Od té doby cítila, že 
se jí něčeho nedostává. Touha po orgasmu se sta-
la její obsesí a ta se přerodila v nymfomanii. Způso-
by, jak ukojit svůj chtíč, hledala všude. Samozřejmě 
dávala hlavně mužům, když ti zklamali, rozhodla se 
vyzkoušet to s ženami, ale bylo to ještě horší. Pro-
to zvětšila počet mužů. Trojky, čtyřky, pětky a ještě 
více. Jako vždy, všechno k ničemu. Dokonce, i když 
měla po jednom penisu v každém tělesném otvo-
ru, stále jí to bylo málo. Skupinový sex však nebyl 
tím nejvíc zahanbujícím z jejích činů. Monika i přes-
to, že byla hodně bohatá, měla nejlepší automobily 
a nejlepší šoféry, milovala chodit pěšky. Jistého dne, 
když se vracela ze školy, v jedné z horších ulic ucí-
tila hrozný smrad fekálií. Po chvíli si všimla bezdo-
movce vycházejícího z jednoho z východů. Celý za-
rostlý a hodně opilý měl kalhoty a trenky spuštěné až 
ke kotníkům. Neohrabaně se pokoušel je vytáhnout, 
ale vysoká spotřeba alkoholu mu to nedovolovala. 
Všichni, kdo byli této scéně přítomni, přímo prcha-
li co nejdále od ní, Monika ale ne. Ji zaujal obří kus 
masa visící mezi nohama ochlasty. Nikdy dříve nevi-
děla tak obrovského ptáka. Bimbající se na všechny 
strany hypnotizoval ji jako hodiny pohupující se v ru-
kou hypnotizéra. Stála a zírala, neschopna pohybu. 
Vzrušení ji skoro trhalo na kusy. Po chvíli se probrala 

a rychlým krokem se vrátila domů, kde se vyspala se 
svým řidičem. Nemohla však na toho ožralu zapome-
nout. Jednou z myšlenek, rotujících jí hlavou, bylo, 
jaké to je, mít mezi nohama něco tak velkého. Od 
té doby tamtudy chodila každý den s nadějí, že ma-
jitele oné výbavy potká. Prvních několik týdnů její-
ho snažení nevedlo k ničemu. Již sama ztratila naději 
a chodila ulicí spíše už jen ze zvyku. Jednoho dne 
ale šla zamyšleně, když náhle ucítila smrad typický 
pro ochlastu a o chvíli později zaslechla v podobné 
situaci typické: „Šéfová, nemám na chleba, už ně-
kolik dní jsem nejedl, koupíš mi housku?“ K Moni-
ce přistoupil jí tolik hledaný ožrala. Dívku při pohledu 
na smradlavého špinavce zalila vlna horka. Mysle-
la již jen na jedno. Chytla ožralu za ruku a zašepta-
la: „Dám ti něco lepšího.“ Šla s ním čím dál rychleji, 
skoro běžela. Nakonec dorazili k vyhlédnutému mís-
tu. Prošli vchodem do opuštěného domu. Uprostřed 
dvorku čněl zbytek zdi, která tu kdysi stála. Moni-
ka k ní přistoupila a vyhrnula svou černou minisuk-
ni, čímž odhalila své ideální pozadí ozdobené pouze 
černými tangy. Otočila se k ožralovi zády, stáhla si 
tanga a prohnula se. Ožrala dlouho nečekal. Rychle 
si rozepnul kalhoty a stáhl trenky, čímž uvolnil nejen 
svůj obří objekt Moničiných povzdechů ale také ješ-
tě hroznější smrad. Zápach byl nesnesitelný. Byl cítit 
špinavými genitáliemi a fekáliemi. Dívku to skoro až 
omráčilo, i přesto pohlédla na svého partnera. Po-
hled byl stejně odpuzující jako smrad. Na nohou měl 
zaschlá hovna. Loupaly se mu z nich celé cáry kůže, 
po varlatech mu rejdili malí bílí červíčci. Muž uchopil 
svůj penis a vši silou vstoupil do Moniky. Roky to dě-
lal pouze se stejně špinavými alkoholičkami. Tento-
krát se před ním vzpínala nejlepší číča, jakou dosud 
viděl. Kosińska se cítila zcela vyplněná. Cítila rozkoš, 
jakou ještě nikdy nepoznala. Okamžitě zapomněla na 
nechutný smrad. Nevadili ji dokonce ani červi, kteří 
na ni přelézali. Každým dalším přírazem více a více 
propadala rozkoši. Bylo to nádherné. „Proč ho tako-
vého nemůže mít každý muž?“ pomyslela si. Po chvíli 
však ucítila, jak se její partner začíná chvět a pak na 
ni padl. Ten bídák měl infarkt a zemřel. Nevěděla, co 
dělat. Zpanikařila. Celá uslzená ze sebe shodila své-
ho milence, aby si rychle natáhla prádlo a spodničku 
a utekla ze slepé uličky pryč.

Ve jménu rozkoše!
Marcin Piotrkowski
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Tohle byla ta nejtrapnější věc, kterou kdy udě-
lala. Samozřejmě toho litovala. Pokoušela se s tím 
dokonce i skončit. Ale ani takto traumatizující záži-
tek ji nedokázal zastavit. Vydržela pouze měsíc, než 
se znovu nastavila neznámému. Od tamté události 
uplynulo několik let. Dívka už se nikdy nepokouše-
la bojovat se svou závislostí, snažila se nalézt svůj 
svatý Grál. Orgasmus. Nikdo se ale úrovni tamtoho 
ochlasty ani nepřiblížil. Monika však neměla v úmys-
lu přestat hledat.

Jako každou sobotu ležela dívka ve své poste-
li dlouho. Víkend byl obdobím, kdy se válela až na 
samou hranici slušnosti. Ten den však Moničin klid 
narušil telefon. Volala její nejlepší kamarádka Kasia, 
jediná osoba, která věděla o zahanbujícím problému 
Kosińské.

„Moniko, rychle se oblékej a přijeď do naší re-
staurace. Možná jsem našla řešení tvého problému,“ 
řekla Kasia a zavěsila. Dívka nevěděla, co o tom sou-
dit. Jak „řešení“ jejího problému? Našla snad nějaké-
ho megamilence? Nebo lék? Existuje na nymfomanii 
vůbec nějaký lék? Jedno bylo jisté, Kasia jí nikdy ne-
lhala, takže stálo za to to vyzkoušet. Bylo přímo po-
třeba to vyzkoušet. Monika si dala rychlou sprchu, 
oblékla si své oblíbené černé spodní prádlo, legíny 
a bílé triko s velkým výstřihem. Poté nasedla do své-
ho mercedesu a odjela do exkluzivní restaurace, kde 
ji čekala Kasia. Během patnácti minut byla na místě. 
Restaurace „imyglykos“ byla jednou z nejdražších ve 
městě. Přesto za tu cenu stála. Každá porce byla do-
slova opečovávaná skutečnými mistry kuchyně. Vína 
zde podávána náležela k těm nejlepším, jaké bylo 
možné koupit v Evropě, našlo se mezi nimi i několik 
světových perel. Obě kamarádky zde velmi rády jed-
ly. Monika vstoupila dovnitř a okamžitě zahlédla svou 
kamarádku. Kasia se Monice hodně podobala. Často 
byly považovány za sestry. Teď seděla u stolku s ně-
jakým postarším Arabem. Muž byl oblečen v bílé, 
na hlavě měl turban. Dlouhá, z poloviny bílá bradka 
a vrásky prozrazovaly, že není nejmladší. Že by snad 
on byl tím mega milencem? zamyslela se Monika. No 
co, lepší starý Arab, než tamten ožrala. Jen tak od 
pohledu je obdařen slušnou výbavou. Dívka pokrčila 
rameny a přistoupila ke stolku. Políbila kamarádku, 
která ji představila neznámého.

„To je Muhammad al-Adin.“ Muž vstal a políbil 
Monice ruku. „Muhammad má něco, co ti pomůže.“

„Drahá slečno, Kateřina se na mě obrátila 
a o všem mi pověděla. Zdá se, že mám vše, co po-
třebuješ.“ Arab sáhl to své torby a vytáhl dlouhou, 
úzkou krabičku. „Uvnitř je něco výjimečného. Něco, 
čemu určitě neuvěříš, ale když to vyzkoušíš, budeš 
nadšena.“

Neznámý nasadil Monice brouka do hlavy. Co 
vlastně může ztratit? Peněz měla jako šlupek a ka-

ždá šance uspokojení za ně stála. Dívka pohlédla na 
Araba. Trochu šilhal a široký úsměv odhaloval zka-
žené zuby. Vypadal jako šílenec. Je možné mu věřit? 
ptala se sama sebe.

„Pan al-Adin sbírá výjimečné předměty s unikát-
ními vlastnostmi. Naštěstí ve své sbírce vlastní neob-
vykle cenný artefakt.“

„Stálo mě hodně moc času i peněz to získat. Ale 
vyplatilo se.“

„Co to vlastně je?“ zeptala se čím dál zvědavější 
Monika.

Al-Adin se široce usmál a začal mluvit.
„Věří krásná dáma v démony? Existovali dlouho 

před vznikem světa. V této krabičce je část těla jed-
noho z nich. Pradávného démona libujícího si v roz-
koši a zhýralosti. Démona, kterého kouřila samotná 
Lilith. První žena, milenka démonů a v neposlední 
řadě akkadská bohyně sexuálních rozkoší.“ Po těch-
to slovech se začal smát.

„Co je to za část těla?“ zeptala se stejně nedůvě-
řivě jako se zájmem o zbytek toho příběhu.

Oči neznámého se rozšířily.
„A jaká část těla vás může uspokojit?“ odpově-

děl s úsměvem Muhammad otázkou.
„Je to to, co si myslím?“
„Ano, drahá slečno, je to penis opravdového dé-

mona. Penis, který uspokojí každou ženu. Penis na 
věky postavený ústy Lilith!“

Monika vešla do svého bytu. Byla celá zpoce-
ná vzrušením. Mluvil ten divný Arab pravdu? Tak či 
onak, stojí za to to vyzkoušet. Dívka prošla předsí-
ní a po schodech vyšlapala nahoru do ložnice. Za-
mkla dveře a usedla na postel. Sáhla pro svou ka-
belku. Chvíli se v ní přehrabovala a vytáhla dlouhou, 
úzkou krabičku. Vypadala hodně staře. Byla dřevěná. 
Žádné ozdoby. Dlouhou chvíli si ji prohlížela, pak ji 
otevřela. Uvnitř byl nějakých 20 cm dlouhý a hodně 
tlustý předmět. Vypadal jako vysušený penis. Stále 
tuhý a tvrdý. Dotkla se ho a k jejímu údivu se ukázal 
být celkem příjemný na dotek. A opět nymfomanie 
převzala otěže. Mysl dívky ovládly nečisté myšlenky. 
Došla k rozhodnutí, že to prostě vyzkouší. Nakonec, 
už v sobě měla horší věci.

Položila se na postel. Nohy ohnula v kolenou. 
Byla zcela nahá, kromě černých podvazků a ruka-
vic sahajících až k loktům. Obě dlaně měla sevře-
né kolem démonického dilda. Hluboce se nadechla 
a pomalu přiblížila svou novou hračku k lůnu. Když 
se blížila s nástrojem k místu určení, ucítila, že začí-
ná pulsovat a růst. Pokud k tomu všemu dosud při-
stupovala skepticky, teď začala v neobyčejný původ 
penisu, který držela v rukou, věřit. Sotva se žalud do-
tkl jejích stydkých pysků, penis začal žít vlastním ži-
votem. Vnikl do dívky rozhodným, rychlým pohybem. 
Pak stejně rychle vylezl a znovu vnikl. Monika s ním 
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nemusela ani hýbat, všechno dělal sám. A jak to dě-
lal! Prožitky byly nadpozemské. S tímhle se nemoh-
lo nic rovnat. Dokonce i tamten ožrala byl ničím ve 
srovnání s tímhle. Navíc, každým proniknutím jí bylo 
lépe. Lépe a lépe! Monika se samovolně začala dotý-
kat sebe samotné. Jednou dlaní si hladila své bujné 
poprsí. Druhou pak sjela na stehna. Pokaždé, když 
si pomyslela, že to lepší už být nemůže, se po chvíli 
ukázalo, že se mýlila. Další a další orgasmy ji napa-
daly znovu a znovu. Po chvíli si uvědomila, že obě 
ruce drží mezi nohama a i přesto cítí mačkání prsou. 
Otevřela oči a to, co spatřila, ji vážně vyděsilo. Jejím 
očím se odhalil majitel onoho penisu. Démon vypa-
dal děsivě. Kůži měl silnou, hrubou, v barvě krvavé 
červeni. Hlavu mu zdobily obrovské rohy, na zádech 
měl rozprostřená křídla připomínající netopýří. Na-
rážel Moniku s divokým úsměvem odhalujícím ostré 
špičáky. Hleděl jí přímo do očí svýma malýma, oškli-
výma  očima. Dlaň, kterou mačkal dívčino prso, byla 
zakončena drápy. Když v očích své milenky zahlédl 
překvapení, stiskl její prso tak silně, až explodovalo, 

pak jí krev s masem a kůží rozpatlal to hrudi. Hroz-
ná bolest se smísila s rozkoší, dokonce ji povzbudila. 
Dívka vůbec nemyslela na zničené prso, ale chtěla 
více a více. Démon tedy dělal více a ještě více.

O několik hodin později dveře Moničina bytu ote-
vřel onen šílený Arab. Rychle přeběhl do její ložnice. 
I přesto, že to, co se nabízelo pohledu, bylo straš-
né, nezvaný host neprojevil ani známku údivu. Postel 
a stěny byly zamazány směsí krve, masa a kůže ne-
bohé dívky. Byla doslova rozemleta a rozmazána po 
celé ložnici. Zdálo se však, jako by to Muhammad 
vůbec neviděl. Přistoupil k posteli, v jejímž středu le-
žela malá krabička. Vzal ji a opatrně otevřel. Uvnitř se 
nacházel démonický penis. Muhammad se při pohle-
du na něj usmál, pak krabičku zavřel a vydal se hle-
dat nové oběti pro svého pána.

Přeložil: Honza Vojtíšek

Marcin Piotrkowski se narodil v polské Lodži v březnu 1989. 
O horror se zajímá, co pamatuje. Publikoval v časopise Horror 
Masakra a antologiích Szlakiem odmieńców a Krew zapomnia-
nych bogów. Dvě povídky se objeví i v připravovaném třetím díle 
antologie Gorefi kacje 2.2. Žije a pracuje v Anglii.



[ 78 ]

Každý den,
od půlnoci

do rána.

hororfi lm.tv
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Henry Miller jednou napsal: „Pokud by se nějaký 
spisovatel kdy odvážil zcela odhalit, co má ve svém 
srdci, ukázat plnou pravdu a zcela vyjevit své zkuše-
nosti, pak by svět jako takový zanikl. Nikdo nikdy by 
již nesložil jednotlivé střípky, ze kterých se skládal.“

The Rapist
Vydavatel: New Pulp Press, 2013

Počet stran: 160

The Rapist
Les Edgerton
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A takový spisovatel se 
zjevil. Jmenuje se Les Edger-
ton.  Prostředkem jeho útoku 
na jsoucno je kniha The Ra-
pist, respektive Truman Pin-
ter, její hlavní hrdina. Odrazy 
Edgertonových slov jsou na-
tolik násilné, že čtenář se po 
deseti stranách stává obdob-
ně vynervovaným a napjatým 
jako vypravěčovo alter ego 
samo. 

A to především proto, že 
čtenář je spolu s hrdinou ob-
viněn ze stejných činů. Nezů-
stane mu žádný prostor pro 
únik. Je zahnán do kouta fa-
lešností svého vlastního ži-
vota. Stejně jako Truman, če-
kající na popravu za vraždu 
a znásilnění, i čtenář je od-
souzený a vsazený do cely 
vystavěné z nekompromisní 
prózy. Obvinění jsou jasná a 
neoddiskutovatelná. Na kon-
ci těch 160 stránek je čtenář 
prohlášen za vinného z kapi-
tulace před knihou. 

Nechme ale promluvit 
Trumana: „Ten, který po-
skvrnil pravdu, nemá ob-
sah  – každý z vás jej vypl-
ňuje – a on vysaje každého, 
koho navštíví.“

Tahle slova v sobě Tru-
man držel 44 let. Nyní, usvěd-
čený a odsouzený, je může 
beztrestně vypustit z úst. Ed-
gertonovou nadějí je, že několik těch, kteří se cítí la-
peni jeho slovy, dá průchod svému svědomí. Svět to-
tiž právě teď postrádá svědomí i vědomí. Načasování 
pro takovou knihu je tedy perfektní.

Trumanův opravdový zločin je, že se lišil, zůstal 
oddělen od společnosti. Zdědil peníze a nemusel 
pracovat. Dokud nepotkal tu městskou běhnu, byl 
panicem. A tato odlišnost, ta jinakost ho ocejchovala 
a už dopředu odsoudila k smrti. Společnost se vždy 
bojí samotáře, vyvrhele. Bojí se, že by mohl vědět 
něco, co ona sama neví. A proto musí zemřít. Na-
tive Son Richarda Wrighta se původně jmenoval The 
Outsider. A je to jedna z mála knih, která se může 
rovnat The Rapist v neutuchající porci napětí. Ale za-
tímco Wrightvo dílo je označováno jako „černý pro-
test“, The Rapist dostal škatulku kriminálního romá-
nu. Protože na tomhle světě se neprodá nic, co není 
zaškatulkováno a označeno dostatečně módním po-
jmenováním. A my se pak divíme, proč je kolem nás 
tolik zabíjení…

U Trumana Pintera nenajdeme žádné pokrytec-
tví. Těsně před popravou zjistí, že odloučení od svě-
ta, o kterém si myslel, že mu dává svobodu, z něj 
vlastně udělalo otroka. Říká: „Ti, jimž na sobě záleží, 
se snaží něco dělat se situací, která jim nevyhovuje. 
Já prostě nechal věcem volný průběh a přijal násled-
ky tak, jak byly, ať už dobré, nebo špatné. Vzdal jsem 
se kontroly a tím i jakéhokoli nároku na svobodu.“ 
Vlastní život, i veškeré tradiční rekvizity západní civi-
lizace pro něj znamenají stejně málo. 

Přesto bychom Trumana neměli zavrhnout jako 
pomýleného rebela. Dozorce o něm říká: „Myslím, že 
jste svým způsobem génius, který ale nikam nezapa-
dá.“ A Truman si pro sebe pomyslí: „Svým vlastním 
přímočarým způsobem ten dozorce prořízl veškeré 
lži a žvanění a odhalil čistou pravdu.“

 Dnes je slovo génius nadužívané jako například 
fráze „na ostří“. Slovník nám říká, že génius je ně-
kdo nadmíru inteligentní nebo kreativní. Tvůrci slov-
níků jsou stejně ztracení jako vězeňští dozorci. Když 
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přijde na lidi, u kterých se velký talent mísí s vírou ve 
vlastní intuici, disciplínou a odvahou jít svým vlastním 
směrem, arbitři kultury najednou nevědí, co s nimi. 
Nechovají se dle očekávání, jejich práce vzdoruje 
klasickému zaškatulkování, život sám pak vypadá 
jako pohroma a s nimi samotnými se pak velmi těžko 
vychází. Fungují prostě na jiné vlnové délce.

A přesně toto platí pro Edgertona i jeho dítko, 
Trumana. Ten se stává nezávislým hlasem, který stra-
ší ve spánku ty čtenáře, kteří měli na četbu žaludek. 

Edgerton při tvorbě Trumana dokázal vytvořit 
zcela neatraktivního jedince, na kterého nesedí žád-
ná lidská představa o sympatii či dokonce podmani-
vosti. Nemá žárnou barvu. Nezajímá ho umění. Nemá 
zájmy politické, ani náboženské. Na prvních dvanácti 
stranách je nafoukaný, domýšlivý a nerudný. Dokud 
není odsouzen, je nepřesvědčivý. 

Ale také není zcela prázdný. Do šesti byl opat-
rován jako v kolíbce, v pěti letech ho opustil otec. 
Vystudoval Princeton, což ho nakonec dostane do 
konfl iktu se správcem věznice, který má za sebou 
stejnou školu. Ten nedokáže akceptovat odsouzen-
ce, který je mu rovný. 

Až do setkání s onou provokující kurvou dělal 
Truman jen málo. Rybaření, pozorování, čtení. Kni-
hy samotné pro něj však příliš neznamenaly. Jo, dě-
lal vlastně ještě jednu další věc. Masturboval. Často. 
Odbourával tak konstantní napětí, které existovalo 
mezi ním a zbytkem lidské rasy.

To co Truman totiž umí, je vidět a slyšet zcela jas-
ně a vyjadřovat se pouze na základě svého svědo-
mí. V nádherné ukázce Edgertonovy disciplíny není 
Trumanovi dovoleno žádné kritizování jeho okolí. Tru-
man jednoduše řeší situaci v momentě jejího zjevení 
v krátkých, jedno až dvou odstavcových odpovědích 
a celé to působí jako skrytá píseň ze zemského nit-
ra. Je to připomínka Edgertonova spřízněnce, Arthu-
ra Rimbauda, který v roce 1872 napsal: „Obrátil jsem 
ticha a noci do slov. Napsal jsem to, co bylo nevyslo-
vitelné. Zastavil jsem vířící svět.“

To, jak celý Truman vyznívá, představím na jed-
nom jednoduchém příkladu: fazolích. Fazole jsou 
nejčastější krmí vězňů, protože jsou tím nejlevnějším 
jídlem vůbec. Truman popisuje: „Dozorce dostává 
příspěvek na naše jídlo, a pokud se mu podaří ješ-
tě více ušetřit, je mu dovoleno nechat si zbytek pro 
sebe.“ Ještě zábavnější je pak fakt, že obchodníci 
přidávají do fazolí štěrk, aby zvýšili váhu dodávek a 
získali více peněz. Truman kousne do fazole a rozdrtí 
si stoličku. Celý jeho příběh je tak řečen obyčejnou 
bolestí zubu.

Řeknete si, příliš triviální. Ale existuje byť jen je-
diný produkt, který nebyl zmanipulován? Který není 
plný umělých hormonů, protkaný pesticidy, nepo-
nechaný vrtochům neosobních strojů či nedbalos-
ti zahořklého předáka? Vady na nových automobi-
lech zabily skoro stejně lidí jako Arabáci, ale přesto 
nikdy nešel žádný vrcholný manažer automobilky 
před soud. Univerzity nepřijmou studenta, o kterém 
si nejsou jisté, že bude v budoucnu dobrým spo-
třebitelem. 

Toto je kniha vzpoury.
Potřeba vzpoury je evidentní v každém řádku.
To je to, co dává The Rapist nadlidské napětí.
Pokud by knihy mohly být poměřovány mírou, s 

jakou provokují, tenhle Edgertonův kus by byl na vr-
cholu žebříčku. Lidé při její četbě budou zuřit, proto-
že si uvědomí pokrytectví, se kterým získávají svou 
obživu a přístřeší. Není to ničím jiným než ctění vraž-
dících strojů, které zcela popírají existenci ducha 
stvoření.

Tím se dostáváme zpět k Synovi Molocha, kte-
rým je The Rapist uveden: „ Lehá se všemi členy sbo-
ru rovnocenně.“ Většina dospělých se pokusí bloko-
vat toto poselství, nevzdají se 30 či 40 let získávání 
nejisté stability v rámci balancující civilizace. Lepší je 
být zombie s něčím k jídlu, než bezduchý červ, krčící 
se za keřem, žebrající o misku fazolí.

Ale je zde jedna skupina, která si The Rapist 
zamiluje, protože se zatím nedostali do konfl iktu s 
realitou. Jsou to patnáctiletí napříč Spojenými stá-
ty, Evropou a Japonskem. Už zažili dost „vraždících 
strojů“, aby zpochybnili jejich legitimitu. Zcela správ-
ně tuší, že brzy skončí v uniformách, držíce pušky, 
zatímco jejich pubescentní hlavy jsou vyhazovány z 
letadel na zemi, jejíž jméno ani nedokáží vyslovit. Vět-
šinou jde o muže, kteří si kvůli další blížící se válce 
ani nezašukají. Zírají na Trumanův přetrvávající pří-
stup a křičí: „Já ne!“ 

Pak pozor! Na vší tu pubescentní energii, hleda-
jící cíl svého hněvu. Naneštěstí je nepravděpodobné, 
že najdou cestu k The Rapist. Minimálně do té doby, 
než nějaký zahořklý fi lantrop skoupí všechny kopie a 
rozdá je na ulici poblíž školního dvora. 

Nepravděpodobné, říkáte. Pche! Ne víc neprav-
děpodobné, než zázrak jménem The Rapist, jehož 
ostří jsem právě položil do vašich rukou. 

Guillermo O’Joyce
Přeložil: Roman Kroufek
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Románový diptych, uzavírající Nekroskopovu 
první desítku a nazvaný Ztracené roky, je jako návrat 
ztraceného syna. Po fantasy výletu do cizích krajů 
se vrací zpátky na zem. Tedy na tu naši zemi, tak 
jak ji známe a zažíváme. Chápeme se… A s ním se 
vrací i Harry Nekroskop Keogh. Tedy, ne že by se po 
svém opulentním skonu v závěru páté části zase slo-
žil, atom po atomu, jako nějaké puzzle, ale je prostě 
zpátky. Chápeme se…

Brian Lumley se totiž rozhodl vrátit k základním 
stavebním kamenům Nekroskopa a děj vrátil tam, 
kde mu bylo nejlépe. Do naší dimenze, mezi lidi 
a sem tam nějakého upíra mezi nimi. Z fantasy po-
hádky zpátky do špionážního nadpřirozeného horro-
rového thrilleru. A s Harrym coby hlavním hrdinou. 
Ano, Harry Keogh je zpátky. Nejde však o žádný epo-
chální či monumentální návrat.

Brian Lumley jen v dějinné i dějové linii Nekrosko-
pa skočil zpět v čase pomyslným möbiovým kontinu-
em a, prostě jen tak, lusknutím prstu, se vrátil mezi 
druhý a třetí díl. A nacpal mezi ně dějovou linii deváté 
a desáté části Nekroskopa. Což s sebou nese nejed-
no úskalí i možný nestravitelný zádrhel, který může 
plynulému a zábavnému čtení nových příběhů zákeř-
ně rozšlapávat postavené bábovičky. Ale popořadě.

Nekroskop IX: Ztacené roky (Necroskope IX: 
The Lost Years, Volume I, 1995, česky 2005) začíná 
skoro přesně tam, kde skončil druhý díl Nekroskop 
II: Vampýři. Tedy na konci sedmdesátých let. Har-
ry Keogh je otřesen zničením svého fyzického těla 
a přesunem své podstaty do těla kolegy z pobočky E 
Aleca Kylea, událostmi z Vampýrů, ale hlavně tím, že 
jej odmítá jeho žena, protože není schopná přijmout 
fakt, že její manžel má jiné tělo. Harry přijme nový, dle 
jeho slov poslední, úkol od pobočky E a vypořádá se 
se zločincem, který se vydává za vlkodlaka. Během 
tohoto úkolu však dojde ke dvěma věcem. Harry se 
seznámí s tajemnou B. J. a jeho manželka společ-
ně s Harry juniorem zmizí. Harry propadne trudno-
myslnosti, odejde od pobočky E, uzavře se do sebe 
a potýká se s těžkostmi nového těla, jako např. Kyle-
ovým alkoholismem. Během marného hledání ženy 
a syna se sblíží s B. J. a tím se nevědomky připlete 

ke stovky let probíhajícímu vražednému boji několika 
upírů. B. J. je totiž služkou krvelačného vlkodlačího 
upíra Radua Lykana, který se před šesti sty lety ne-
chal zalít do pryskyřice, aby měl jeho vampýrský pa-
razit čas vyléčit jeho nakažené tělo, a právě teď se 
hodlá znovuzrodit. K čemuž se mu Harry hodí, pro-
tože pokud by jeho tělo nebylo vyléčeno, chce svou 
podstatu přesunout do něj. Lykan vedl a stále vede 
nesmiřitelný boj s vampýry Ferenczyi a Drakuly, ještě 
z dob jejich pobytu v upírském světě za Branou. Fe-
renczyové (dva bratři a v obludné monstrum vězněné 
ve sklepení sídla proměněný jejich otec) aktuálně pů-
sobí na Sicílii jako mafi e a poslední Drakul v Tibetu, 
kde v klášteře vede svou vlastní na oko náboženskou 
sektu a připravuje se na poslední souboj k ovládnutí 
světa. Všichni cítí blížící se návrat Radua Lykana…

A do toho všeho padne Harry, který vykrade ne-
dobytný sejf bratrů Ferenczyů, potýká se s věštecký-
mi schopnostmi Alecova těla ale hlavně, naváže mi-
lenecký vztah s B. J.

Dalo by se říci, že Nekroskop je zpátky v plné síle 
a v tom nejlepším provedení. Upíři jsou zase krvelačné 
bestie, z nichž jde strach, minimálně to nejsou žádné 
karikatury vyvolávající posměšky. Pryč jsou načanča-
ná fantasy směšná upírská princátka, fantasy je pryč, 
příběh zase zcivilněl a „realisticky“ zdrsněl. Děj se, až 
na pár dějově-charakterově-historických fl ashbacků, 
odehrává v našem světě a opět jde o kombinaci špi-
onážního thrilleru a upírského horroru.

Přesto Nekroskop nepřichází s ničím novým. 
Prakticky už to ani není možné. Všechno již bylo 
naznačeno a případných opravdu zásadních změn 
a inovací v nastoleném universu je zřejmě asi tře-
ba se obávat. A jako by si to Lumley uvědomil, vrací 
se k pověřené praxi. Ztracené roky opět zabíjí, trpí 
a bolí. Krev teče, upíři se krmí, jsou krutí, vymýšlejí 
léčky, spřádají pikle a na lidské plémě neberou ohled. 
Je tu bolest, po předchozích třech dílech opět hustá 
atmosféra, sex. Jsou tu historické fl ashbacky do ži-
vota hlavních upírů, a to jak v upírském světě (zrození 
Radu Lykana), tak i v naší historii (vzájemné potyčky 
trojice znesvářených vampýrů na pozadí lidských dě-
jinných událostí). Ty opět hezky koření hlavní dějovou 
linii. Nechybí ani tradiční rozhovory s mrtvými veli-

 Roky ztracené 
mezi upíry
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kány, tentokrát, ve druhé části Nekroskop X: Zno-
vuzrození (Necroskope X: The Lost Years, Volume II, 
1996, česky 2006), si Harry popovídá se samotným 
Nostradamem a dokonce i na Houdiniho dojde.

Když už jsme u Znovuzrození. Neklame-li nás 
paměť, jde o první knihu série, která má jiný český 
název než originální. Tedy že není prostým překladem 
originálu, ale sama mu cosi přidává. To ale jen tak na 
okraj. Ve Znovuzrození se v jednotlivých částech děj 
rozdrobí a postupně se věnuje všem hlavním účast-
níkům, tedy Ferenczyům, Drakulovi, Radu Lykanovi 
a i na toho Nekroskopa dojde. Což kupodivu nepů-
sobí vůbec špatně.

S celkovým pocitem už to ale tak růžové není. 
Průvodním jevem celého vloženého příběhu do již 
existujícího a řečeného universa je totiž intenzivní 
a neutuchající pocit nedůvěry. Při vědomí předchá-
zejících (ať už chronologicky příběhově nebo svazko-
vě knižně) či následujících událostí se čtenému moc 
nechce věřit. Přistoupit na to, že se to prostě mohlo 
stát a dál se na to nebralo ohled, je hrozně těžké, ne-
-li nemožné. Vtíravý pocit, že se Lumley (a technicky 
vzato je to logické, když svůj příběh vtěsnal do již od-
vyprávěného) snaží balamutit, je všudypřítomný.

Jde samozřejmě o to, že už víte, co se stalo 
předtím, ale i to, co se stalo poté. Nelze se vyhnout 
problematice znalostí následujících událostí. A díky 
tomu, a faktu, že o aktuálních problémech, ději a ak-
cích se tam prostě nemluví (což je opět logické), již 
od samotného počátku nutně víte, jak to celé musí 
skončit nebo co se musí stát, aby fungovalo to, co již 
bylo řečeno, že se stalo poté. A zde je ten závěr, re-
spektive vyřešení (tedy fakt, proč se v dříve odvyprá-
věném později proběhlém příběhu neobjevují a ne-
zmiňují věci, k nimž dojde v této knize – tedy, proč si 
to, sakra, Harry nepamatuje?), zjevný již po pár strán-
kách, po několika narážkách. A nelze se tomu prostě 
vyhnout, pípá a bliká to v hlavě neustále. A Lumley to 
jasně naznačí již na několika prvních stránkách. A vy 
to víte, celou tu dobu, co čtete obě knihy, prostě víte, 
k čemu dojde na konci. A ono k tomu dojde doslova 
lusknutím prstu. Respektive tří prstů. Je však třeba 
říci, že se s další knihou (dvěma) Lumley vypořádal 
dobře, nepokoušel se vymýšlet tak velký oslí můstek 
jako v případě předchozí bratrské trilogie, prostě jen 
zasadil příběh mezi již dvě napsané knihy. A spoko-
jenost závisí na tom, nakolik je čtenář schopen tuto 
skutečnost vypustit a ignorovat. Pak to funguje jako 

další minimálně průměrně uspokojivý nekroskopský 
příběh. I když zde Lumley s Harrym provádí ne zrov-
na sympatické věci.

Z Harryho Nekroskopa je totiž (minimálně ve 
Ztracených letech) jakoby někdo jiný. Dalo by se to 
svést na jeho aktuální rozpoložení (a příběh se o to 
snaží), ale není to ten Harry, kterého jsme znali před-
tím a o kterém jsme četli „poté“. Opět je to částeč-
ně záměrem, ale použité prostředky nejsou dvakrát 
sympatické a košer. A také ne zcela logické, smrdí 
vypočítavostí a vyumělkovaností. Prostě bylo třeba 
Harryho nějak vyšperkovat, udělat zajímavým. Ale 
z pohledu čtenáře a v podstatě fanouška Harryho, 
to nebyl krok správným směrem. „Ztracený“ Harry 
je tak trochu suchar, ztracený v životě, myšlenkách 
i existenci.

Co si Nekroskop přinesl z předchozí trilogie je 
slabý závěr. A to zde Lumley ani nerozjížděl tolik po-
stav, přesto u většiny z nich dochází k podivným, 
jednoduchým a suchým koncům. Jako by se Lumley 
vyčerpal předchozím dějem, budováním a vytváře-
ním zápletek (které jsou fajn a zajímavé) a do závěru 
mu nezbyl žádný dech. Na to, kolik času jednotlivým 
postavám věnoval, je ukončuje až příliš rychle a jed-
noduše.

Pozitivem je návrat do naší reality, o té „upírské“ 
se tu jen občas někdo zmíní (ve Znovuzrození ještě 
méně než ve Ztracených letech). Ale ono to prostě 
směřuje k nevyhnutelnému, celý příběh již od půlky 
Ztracených roků dílu prostě nemá čím překvapit a je 
jasně předvídatelný.

Dalším pozitivem, a zřejmě nejpřínosnější čás-
tí této dějové zápletky, je zapojení lykantropie. Ob-
zvláště, pokud patříte k těm, kdož nechápou, proč 
jsou upíři a vlkodlaci stavěni proti sobě jako odvě-
cí nepřátelé. Lumley zde ještě více rozvedl to, co 
v předcházející trilogii načrtl a naznačil v postavě 
Nomy. Nestaví lykantropii a vampyrismus proti sobě, 
jako dvě samostatné, v podstatě protikladné věci, 
ale pojí je dohromady, jako dvě různé varianty téhož. 
Radu Lykan je totiž stejně vampýr jako vlkodlak, ztě-
lesňuje v sobě obě podoby zla, je jejich kombinací. 
Vampýr v těle vlčím, krvežíznivý vlk s vampýrským 
parazitem a touhou po krvi. Nejen v rámci žánru, 
ale i v rámci příběhu pozitivní krok správným smě-
rem. Jedna z novinek, která vyloženě potěší a zau-
jme. Protože Lumley si s touhle vedlejší mikrozáplet-
kou velmi hezky pohrává. A tak nějak mu to i logicky 
dobře sedí.

Ztracené roky a Znovuzrození se i stylem a jazy-
kem vrací k původní pentalogii. Po jejím přečtení ješ-
tě o něco více vzroste pocit, jako by předchozí bratr-
skou trilogii psal někdo jiný. Ze čtenářského hlediska 
jde o nedůležitou věc, ale kdyby se někdy náhodou 
v budoucnu odhalilo, že tomu tak opravdu bylo, my 
bychom překvapeni nebyli.

Honza Vojtíšek
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Kolik znáte fi lmových hudebních skladatelů, je-
jichž „nefi lmové“ dílo je stejně rozsáhlé, kvalitní 
a uznávané? Philip Glass patří k přesně takovým. 
Jeho hudba k fi lmům a dokumentům tvoří jen část 
jeho tvorby. Leč nezanedbatelnou část. A část z této 
části tvoří horrorové fi lmy.

Philip Morris Glass se narodil 31. ledna 1937 
v Baltimoru ve státě Maryland, židovským přistěho-
valcům z Litvy. Glassova matka Ida pracovala jako 
knihovnice, otec Benjamin Charles vedl obchod s hu-
debními nosiči. Zde se mladý Glass setkal s hudbou 
a propadl jí. Hlavně klasické hudbě. Jeho domácí 
sbírka nahrávek sestávala hlavně z desek neproda-
ných v otcově obchodě. Nacházeli se v ní skladate-
lé moderní klasické hudby jako Hindemith, Bartók, 
Schönberg, Šostakovič, ale i Beethoven a Schubert. 
Obzvláště Schubertovo dílo Glass označuje za „svůj 
velký vliv“ v raném věku.

Glass již jako dítě studoval hru na fl étnu v uni-
verzitní přípravné škole Peabody Institute. V patnác-
ti nastoupil na zrychlený vysokoškolský program na 
Chicagské univerzitě, kde studoval matematiku a fi -
losofi i. Roku 1954 poprvé odjel do Paříže, kde na něj 
udělaly velký dojem fi lmy Jeana Cocteaua. Navště-
voval ateliéry umělců a pronikal do tajů klasické in-
dické a africké hudby, jejichž techniky později využí-
val ve vlastní tvorbě.

Poté studoval v Julliard Scholl of Music v New 
Yorku komponování a klávesy jako svůj hlavní obor. 
V roce 1959 byl oceněn při udílení cen studentským 
skladatelům, jedné z nejprestižnějších mezinárod-
ních cen pro mladé skladatele. O rok později stu-
doval u Dariuse Milhauda v Aspenu a zkomponoval 
houslový koncert pro spolužačku Dorothy Pixley-
-Rotschild. Po dostudování Julliard Scholl se v roce 
1962 přestěhoval do Pittsburghu, kde pracoval jako 
školní skladatel pro veřejné školy.

Philip Glass je považován za jednoho z nejvliv-
nějších hudebních tvůrců druhé poloviny 20. stole-
tí. Jeho často kontroverzně pojatá i přijímaná hud-
ba je popisována jako minimalistická. Glass se však 
od „minimalistické“ nálepky distancoval, sám sebe 
označuje spíše za skladatele „hudby s opakovaný-
mi strukturami“. Což jeho tvorbě odpovídá mnohem 
lépe. Značná část jeho tvorby je totiž založena na až 
repetitivním opakování několika tónů a melodií s ná-
hlými, v celkovém kontextu a dojmu až nevýraznými 
změnami v tempu a stupnici. Laicky řečeno, někte-
ré jeho skladby připomínají zaseknutou gramofono-
vou desku. Jeho raná tvorba v sobě nese silné sto-

py toho, co se běžně označuje jako minimalismus, 
postupem času se však stylisticky vyvinula. Glass 
se prohlašuje za „klasicistu“, poukazuje na to, že je 
vyškolen v harmonii a kontrapunktu a díle skladatelů 
jako Franz Schubert, J. S. Bach, W. A. Mozart a Na-
dia Boulanger. Glass má však vazby i na rock, am-
bient, world music a elektronickou hudbu. Aktivně 
spolupracoval s Davidem Bowie, Iggy Popem, Pau-
lem Simonem, Suzanne Vega, Mickem Jaggerem, 
Leonardem Cohenem, Aspex Twin nebo Mike Old-
fi eldem.

Rozsah a objem Glassova díla je obrovský. Zahr-
nuje opery, symfonie, sonáty, divadelní hudbu, sklad-
by pro klavír, smyčcový kvartet, orchestry, violu, ce-
llo i pro vlastní soubor, sólovou tvorbu a v neposlední 
řadě také soundtracky pro fi lmy a dokumenty. Za asi 
nejznámější jeho fi lmovou tvorbu je považována do-
kumentární Qatsi trilogie: Koyaanisqatsi (1982), Po-
waqqatsi (1988) a Naqoyqatsi (2002). Na svém kon-
tě má však i hudbu pro Kundun (1997), The Truman 
Show (1998), v němž se i sám objevil před kamerou, 

 Philip Glass
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The Hours (2002), The Fog of War (2003), La Mousta-
che (2005) nebo Mr. Nice (2010). Často skládá pro 
neamerické fi lmy, ať už z Ruska, Francie nebo Číny. 
Třikrát byl za hudbu k fi lmům nominován na Oskara.

Z našeho hlediska je však zajímavé, že jeho první 
„zakázkou“ pro fi lm, byla adaptace horrorové povíd-
ky E. A. Poea The Cask of Amontillado (1980). Jde 
o jeden z klasických Poeovských příběhů, již několi-
krát zfi lmovaný, přesto méně známý. Vypráví o mla-
dém muži jménem Montresore, který se rozhodne 
jednou provždy skoncovat s výsměchem a ponižo-
váním ze strany svého věčně opilého požitkářského 
přítele Fortunata. A tak mu namluví, že ve svém skle-
pě ukrývá soudek výborného amontilladského vína.

U horrorových klasiků zůstal i o devět let pozdě-
ji, kdy, společně s několika dalšími skladateli a muzi-
kanty (včetně Goblin), přispěl svými tóny do démo-
nického horroru scénáristy Daria Argenta a režiséra 
Michelle Soaviho La Chiesa (1989). I za jeho hudeb-
ního doprovodu se v jednom kostele, postaveném 
na středověkém hromadném hrobě vyvražděných 
čarodějnic, samotný satan pokouší vstoupit na zem-
ský povrch a prolít trochy té lidské krve. A možná si 
zalaškovat s patnáctiletou Asií Argento.

Jako by si Philip Glass řekl, že se v oblasti horro-
ru nebude zahazovat s nějakými ořezávátky, pro další 
(a nestyďme se říci, že nejkvalitnější a zřejmě nejzná-
mější) horrorový zářez si vybral adaptaci povídky Cli-
va Barkera, stavějící na městských legendách Can-
dyman (1992). Pro silně atmosférický příběh z hloubi 
šedi sídlištní džungle s mnoha viditelnými, i těmi, 
kteří žijí zdánlivě jen a jen v povídačkách, dravci, do 
jejíhož středu se vydá mladá studentka, se Glassův 
atmosférický minimalisticky repetitivní styl neskuteč-
ně hodí. Jeho hudební doprovod jen nedoprovází, on 
sám o sobě vytváří kouzlo a atmosféru tohoto mys-
ticky napínavého snímku o životě a tajemstvích, zpe-
četěných jedním ostrým hákem.

O tři roky se Candyman vrátil a s ním i Glass. 
Candyman II: Farewell to the Flesh (1995) se ten-
tokrát více věnuje sympatickému záporákovi s nej-
širšími nosními dírkami a bolestně vtíravým hákem 
místo ruky.

K zajímavému počinu se uchýlil v roce 1999, kdy 
složil soundtrack k dnes již klasickému horrorovému 
fi lmu Dracula (1931).

Glass je prostě klasik a má pro klasiky slabost. 
Jeho dalším příspěvkem do fi lmového horrorového 
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žánru je totiž opět adaptace moderního horrorového 
klasika z nejklasičtějších, Stephena Kinga Secret Win-
dows (2004). Příběh krachujícího spisovatele, který 
kromě autorského bloku řeší problémy rodinné i pro-
fesní, kdy ho z plagiátorství obviňuje nepříjemně vlezlý 
muž, kromě Glassova hudebního doprovodu zaujme 
hlavně hereckým obsazením (Johnny Depp, John Tur-
turro, Maria Bello). I s nimi však jde jen o další průměr-
nou kingovskou adaptaci, která nestačí své stopáži.

Zatím posledním jeho příspěvkem do našeho ob-
líbeného žánru je hudba ke španělskému loutkovému 
horroru O Apóstolo (2012) o uprchlém vězni, snažícím 
se dostat do jisté vesnice pro kořist, kterou si tam před 
odsouzením ukryl. Místo ní však nachází něco mno-
hem horšího, než je vězení. Glass na hudbě spolupra-
coval se španělským skladatelem Xavierem Fontem.

Glass se popisuje jako „židovsko-taoistický-hid-
nu-toltécký budhista“. Podporuje nezávislost Tibe-
tu, v roce 1987 společně s univerzitním profesorem 
Robertem Thurmanem a Richardem Gerem založil 
Tibetský dům (Tibet House). Je vegetarián. Byl čty-
řikrát ženatý, má čtyři děti a jednu vnučku. Za své 
přátele považuje množství různých osobností, ať už 
ze spisovatelské, divadelní, fi lmové nebo hudební 
a skladatelské branže.

V listopadu 2016 Philip Glass zavítá i do Prahy, 
kde v Divadle Archa vystoupí společně s japonskou 
klavírní sólistkou Maki Namekawa a zahrají výběr 
jeho sólových skladeb pro piano.

Honza Vojtíšek
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Skandinávská tvorba se poslední roky těší znač-
nému celosvětovému ohlasu. Platí to jak pro fi lmo-
vou produkci, tak i tu literární. Tahle Scandi mánie se 
pochopitelně nevyhnula ani našemu území, byť z vy-
davatelského hlediska je soustředěna především na 
thrillerový či detektivní žánr s občasnými vybočeními 
někam k existencionálním dramatům typicky chlad-
ného severského střihu. Nemůže být tedy překvape-
ním, že nakladatelé zkouší do svých edičních plánů 
implantovat i něco trochu jiného z tamních krajin, aby 
rekognoskovali, jak jsou na takové počiny tuzem-
ští čtenáři připraveni. Z pohledu čtenáře literárního 
horroru je povzbuzující, že Knižní klub sáhl po Marko 
Hautalovi, kterého presentuje jako autora horrového 
žánru. 

Kuokkamummo
Překlad: Linda Dejdarová

Vydavatel: Knižní klub, 2016
Počet stran: 320

Nikdy není nic tak horké, jak se upeče, takže kni-
ha, která je klasickým představitelem moderní horro-
rové literatury je nakladatelem presentována jako 
Uhrančivý thriller s hororovou zápletkou od auto-
ra označovaného za fi nského Stephena Kinga. Jas-
ně, v bizarních poměrech tuzemského knižního trhu 
a zpátečnického pohledu na fantastiku jsme si už 
zvykli, že horror je nejčastěji označován jako temný 
thriller a pokud má anotace knihy vzbudit zájem širší 
čtenářské obce, nemůže chybět přirovnání ke Ste-
phenu Kingovi, který jako jediný na našem trhu může 
mít horrorovou nálepku a přitom se bude prodávat. 
Raději rovnou zapomeňte na všechny tyto marketin-
gové strategie a pojďme rovnou do krajiny tisíce je-
zer, odkud přichází podivná bytost, kterou místní na-
zývají Bába Motyka. 

„Má černý jazyk. Kdo o ní promluví, toho čeká 
smrt. Bába Motyčka mu vyrve srdce z těla, zakope ho 
a nakonec sní.“

Marko Hautala (1973) čerpal námět pro svůj ro-
mán, mimochodem jeho již šestý v pořadí, z fi nské 
folkloristiky a městských legend. Představuje podiv-
nou bytost, které se říká Bába Motyka, o níž se tra-

duje, že unáší a zabíjí děti. Na našem území pro ni 
můžeme hledat paralely v Černé sanitce nebo Kleká-
nici. Na základě legendy o téhle strašidelné bytosti, 
která má černý jazyk a neslyšně se připlíží zezadu, 
aby v nestřežené chvíli zasekla svou motyku oběti 
do zad, vytvořil příběh několika mladých lidí, kteří žijí 
v místech, kde je dosah téhle urban story nejmar-
kantnější. Dostáváme se tak do zapadlé fi nské čtvrti, 
kde se paneláková zástavba mísí s rodinnými domy 
starousedlíků a díky nehostinné lokaci se toto mís-

Marko Hautala

Bába Motyka
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to stává také domovem přistěhovaleckých rodin. Ne-
daleko se nachází ostrov, který je opředen zlými po-
věstmi a každý z místních dobře ví, že na tohle území 
není radno chodit, protože se tam už po léta děje 
něco zlého. Nikdo to neumí přesně pojmenovat, tak 
se historky různí a přetrvává z nich především pocit 
strachu a zapovězeného tabu, o kterém není radno 
ani mluvit. Celé generace malého městečka vyrůs-
tají v tomto mýty opředeném prostředí. Asi každý si 
vzpomene na někoho, o kom se tvrdilo, že se beze 
stopy ztratil. Vše tohle strašidelné a tajemné je při-
suzováno právě geniu loci podivného ostrova s chát-
rající vilou uprostřed a Bábě Motyce, kterou se stra-
ší děti a dospělým při vyslovení jejího jména přebíhá 
mráz po zádech.

Kniha má výbornou atmosféru, kterou umí Mar-
ko Hautala patřičně navodit. Ponurou a strašidelnou. 
Čtenářovu úzkost vytváří za pomoci náznaků a ne-
dořečených hypotéz. Bábě Motyce je přiřčen vyschlý 
zadřený hlas, hrůzná tvář nebo jen zvuk kovu nará-
žejícího o kámen, když se blíží. V napětí čtenáře drží 
jednoduchými ingrediencemi, spojenými s  detail-
ním popisem nehostinných míst a nervovou labilitou 
hlavních postav neustále se ohlížejících přes rameno 
do mlhou nasáklé tmy nebo rákosí ohýbaného honí-
cími se větry. Nevěřili byste, jak hrůzný efekt může 
mít v  jeho podání starý zub, uložený v  ještě starší 
plechové krabičce. Jenže tohle je atmosféra, ale po-
třebujeme i příběh. A tady se kormidlo vyprávění po-
někud zadrhává. Některým může vadit, že v krátkých 
a neoznačených kapitolách autor přeskakuje osu-
dy jednotlivých postav bez nějakého smysluplnější-
ho schématu a navíc se bez upozornění pohybuje tu 
v přítomnosti, tu zase v minulosti. Při rozečtení další 
kapitoly tak nevíte, jestli se pohybujete v dětství jed-
notlivých hrdinů nebo v  jejich dospělé současnosti. 
Osobně bych z toho, ale velké drámo nedělal. Ten-
hle zdánlivě chaotický styl totiž drží čtenářovu pozor-
nost po celou dobu trvání knihy a se špetkou selské-
ho fi štrónu se dají jednotlivá okénka příběhu v klidu 
poskládat v chronologickém sledu. Nějaká ta vodít-
ka jsou patrná. Co však vidím jako problém, je třeba 
malá hloubka jednotlivých postav. O jednom z hrdinů 
se dozvíte, že poslouchá metal, má tátu komunistu 
a jako každý puberťák si ho rád vyhoní. Nemáte ale 
přílišnou možnost nahlédnout do jeho nitra, sledovat 
pohnutky, které ho vedou k jeho činům nebo se s ním 
jakkoliv více ztotožnit. Možná je to jen ona pověst-
ná severská mentalita, která neodhaluje více, než je 
nezbytně nutné, ale v konečném důsledku tento pří-
stup středoevropanovi moc k duhu nepřijde. Hautala 
bruslí na povrchu, ale dává si pozor, aby se neprotrh-
la ledová krusta a neukázalo se, co je pod ní. 

Dalším problémem, který mi ke zvolenému té-
matu absolutně nesedí, je jakýsi mocensko-konspi-
rační podtext, který přinese vyvrcholení knihy. Jako 
recenzní agent můžu jen naznačovat, ale tenhle fakt 

se neznatelně objeví už průběhu vyprávění, na sa-
motném konci se však bezostyšně vydere na povrch. 
Chápu spisovatelovu pohnutku, že chtěl ono mýtic-
ké fantastično vklínit do všemi akceptovatelné reali-
ty a vysvětlit, jak je možné, že v dnešní době může 
něco takhle fungovat, ale osobně si myslím, že tím 
nadělal více škody než užitku. Zatímco například ve 
výborné Vězněné Pavla Renčína tento přístup pou-
kazující na prospěchářské výhody minulého režimu 
fungoval, tady to spíše působí jako ze slabšího dílu 
Akt X. Může to být způsobeno specifi ckými reálie-
mi a naturelem fi nského prostředí, které nám nemu-
sí být dostatečně známo, ale je pravděpodobné, že 
ve větší vzdálenosti od tisíce jezer to nebude po-
chopeno. Čtenář horroru nepotřebuje k příběhu co 
největší dotek reality, aby mu uvěřil, ani nepotřebuje 
zkoumat, zda vše autorem napsané je z vědeckého 
hlediska možné. Potřebuje atmosféru, která ho strh-
ne, a pokud má být kniha dobrá, i pořádně gradující 
závěr. Na nějaké realitě odpovídající objasnění udá-
lostí se může zvysoka vysrat… Jako problém se také 
může jevit, že Hautala často používá jen naznačování 
a svou myšlenku (cíleně) nenechá doznít. V částech, 
kde tento styl používá pro vytváření napětí a atmo-
sféry děsu to působí dobře, jenže z podobného „ne-
dořečení“ je složen i samotný závěr. V podstatě si tak 
má čtenář domyslet, jak to s  jednotlivými postava-
mi i hlavní pointou knihy dopadlo. A tuším, že názory 
čtenářstva se budou velmi různit… 

I přes zmíněné stojí Bába Motyka určitě za po-
zornost. Jednak z důvodu, že dostáváme horrorovou 
knihu od autora, který na našich knižních pultech 
debutuje a pochází z  tak trochu exotické žánrové 
lokace. To nebývá ve zdejších krajích příliš zvykem. 
Také proto, že zvoleným námětem dostáváme něco 
neotřelého a zajímavě pojatého. Navíc je osvěžující 
číst příběh, který se odehrává v blízkosti lesů Suvi-
kylä a ne třeba v americkém Maine. A taky jednodu-
še proto, že Marko Hautala rozhodně umí psát, má 
dobrý cit pro tvorbu atmosféry a navozování stra-
chu, i když asi není literátem, ke kterému si najdou 
cestu široké masy čtenářů. To, že je dle mého názo-
ru závěr poněkud nezvládnutý, neznamená nic. Sami 
si vzpomeňte, kolik knih jste hltali jedním dechem, 
protože vás svou atmosférou vtáhly, ale konec vám 
přišel neadekvátní poctivě budovanému napětí. Po-
kud tedy můžeme tohoto zajímavého fi nského spi-
sovatele v něčem přirovnat ke Stephenu Kingovi, tak 
právě v tom závěru, protože i Mistrovi to nevyjde po-
každé…

Roman Bílek
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„Očistou jsi Howard znesvětil již jednou. Ty nemáš 
rád náš časopis?“ Jak jinak na takhle nejapnou otáz-
ku šéfredaktorovi odpovědět, než recenzí dalšího dílu 
Očisty. Ono se to má totiž tak, že mám rád jak Howar-
da, tak The Purge. Respektive tu základní premisu, ze 
které vychází, protože ta mi připadá takřka geniální. To, 
jak se s nápadem noci, kdy je povolen veškerý zločin, 
nakládá, je pak samozřejmě věc druhá. 

Režie: James DeMonaco
Scénář: James DeMonaco

Délka: 106 min
Původ: USA, Francie

Rok: 2016
Hrají: Elizabeth Mitchell, Frank Grillo, 

Raymond J. Barry, Ethan Phillips

Člověk by řekl, že když má jedna série jediného 
režiséra a scénáristu, který si ji hlídá jako rodinné stří-
bro, půjde o konzistentní podívanou. Bohužel James 
DeMonaco má docela velké oči a tak zatímco v prv-
ním díle jsme se pohybovali na velice intimním území 
jednoho domu a ve dvojce boj rozšířili do ulic, tento-
krát nás čeká velkolepá podívaná, ve které půjde rov-
nou o volby nového amerického prezidenta. 

Jedna sluníčkovská kandidátka má totiž z mládí 
nepěknou zkušenost s Očistou a tak se snaží o její 
kompletní zákaz. To samozřejmě nevyhovuje „otcům 
zakladatelům“, kteří jednak rejžují na pojištění proti 
Očistě a jednak v ní mají laciný způsob, jak ulice zba-
vit bezdomovců a dalších živlů, kteří nemají možnosti 
obrany. Tyhle dvě strany se samozřejmě rozhodnou 
vyřídit si během Očisty účty a tak se ona senátorka, 
s vizáží prvotřídní milfky, rychle ocitá v ohrožení živo-
ta. Naštěstí jí dělá ochranku Leo Barnes, jehož drsný 
ksicht si všichni pamatujeme z druhého dílu.

Už jsem naznačil, že na Očistě mě nejvíc baví ná-
pad, který určitě není z DeMonacovy hlavy, ale bude 
mnohem vousatější. Kromě něj jsou v celé sérii nej-
zajímavější drobné odbočky a naznačení, které uka-
zují, co se asi tak děje o dům či ulici dál, kde si nějaký 
frustrovaný amík právě léčí své mindráky či dává pro-
stor své úchylce. Ve třetím díle v tomto směru vede 
atmosférická gilotina, a několik dalších drobností, 
které jsou zajímavější, než celý hlavní příběh.

The Purge: 
Election Year
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Ten je v  první polovině celkem pohodový. Ale 
když se plátno zaplní desítkami Afroameričanů, za-
číná se naplno projevovat debilita scénáře. Nejvíc 
mimo jsou záporné postavy černošských dívek, které 
v sexy šatečkách provádějí Očistu a ohrožují obchod 
jedné z hlavních postav. Tak zbytečné, nesympatické 
a nezajímavé persony jsem už dlouho neviděl. A to se 
ještě děj nepřesunul do kostela, kde…. No, nebudu 

víc prozrazovat, jen naznačím, že čím větší prostor 
pro řádění postavy v sérii Očista dostanou, tím hor-
ší je z  toho nakonec fi lm. Naprosto strašidelně pak 
v  tomto směru  vypadají náznaky, které předkládají 
poslední záběry.

Roman Kroufek
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Úterý
Dnes jsem se vrátil z nemocnice. Měla by to být 

úleva. A na jednu stranu je – nebudu už muset po-
žírat ty odporné nemocniční blafy, tu jejich takzva-
nou stravu, kterou se mne snažili krmit a kterou jsem 
pravidelně netknutou vracel. Nebo, v horším případě, 
ji vracel přímo můj žaludek. A nebudu nadále každý 
den vstávat v pět hodin patnáct minut jen proto, aby 
mi neurotická, těžkotonážní sestra s odpudivými za-
žloutlými nehty a ještě odpudivějším nikotinovým de-
chem dala teploměr a převlékla postel. 

Druhá strana mince je horší – jsem odkázán sám 
na sebe. Protože jsem se, já pitomec, před rokem 
odstěhoval za ženou do ciziny, mám rodinu pár sto-

vek kilometrů daleko. Je tedy vyloučeno, aby mi teď 
byla k ruce. Svého bratra jsem viděl naposledy před 
dvěma roky. Nepřijel jsem ani na jeho svatbu, ani 
když se mu narodil první syn. Nechtěl jsem vážit ces-
tu. Nyní jsem sám v zemi, jejímuž jazyku sotva rozu-
mím, bez ženy a pomoci mých bližních. Rodina mé 
ženy má teď, zcela pochopitelně, úplně jiné starosti. 
Začíná mi těžká životní kapitola – následujících pár 
týdnů bude obtížné úplně všechno, co budu dělat. 
Celé tělo mne bolí a zatím stále musím využívat vozí-
ček, protože nohy mám sešroubované. A krom toho 
taky oteklé, v důsledku sešití u bérce, kolene a ste-
henní kosti. Vlastně bych měl být rád, že mi obě zů-
staly při těle. Mohlo to být mnohem horší. 

Okenice
Alena Čadová
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Po několik týdnů jsem se z  nemocnice dostal 
maximálně na nádvoří, abych se nadýchal trošky 
čerstvého vzduchu. Dnes jsem měl tu čest projet 
hlavní branou a nemocnici opustit. A trpěl jsem, kdy-
koli jsem pocítil, že se na mne někdo dívá. Zvídavé, 
bezohledné pohledy kolemjdoucích mne přímo vy-
táčely k šílenství. Sám moc dobře vím, jak teď vypa-
dám – jako nemohoucí mrzák. Nestojím o ničí soucit 
a modlitby za uzdravení. Já vím, že se uzdravím. Svůj 
momentální zdravotní stav beru jako jistou daň za mé 
životní selhání, za to, že jsem pochybil.

Rustikální byteček, který jsem obýval se svou že-
nou, nebyl nikdy nijak zvlášť vzdušný, nebo uspořáda-
ný. Taky koho by kdy napadlo, že se v něm bude pohy-
bovat vozíčkář. Už se vidím, jak v úzkých uličkách mezi 
nábytkem bojuji o každý centimetr místa, abych vůbec 
projel. Doteď se po bytě povaluje spousta, opravdu 
spousta pláten, prázdných rámů, malířských stojanů 
a podobného harampádí, které tu po mé ženě zůstalo 
a které jen chytá prach a zabírá místo. 

První komplikace nastávají hned v  samotných 
vchodových dveřích bytu. Zjišťuji, že dostat se s vo-
zíčkem přes práh je těžší, než se může zdát. Vnímám 
bolestivě každý menší otřes, a přejezd prahu se tak 
zřejmě stane každodenním nepříjemným utrpením. 
A co víc, jediná místnost, do které lze projet s vozíč-
kem, je má ložnice. Všechny ostatní mají totiž příliš 
úzké dveře, takže se s vozíčkem pokaždé zaseknu 
ve futrech. Skutečnost je tedy ještě horší, než jsem 
si ji v nemocnici představoval; pokud člověku přijde 
nedůstojné jezdit doma v kolečkovém křesle, jelikož 
mu neslouží nohy, zkuste si představit, jaký pocit to 
je, když se do kuchyně musíte plazit po zemi, abyste 
si uvařili něco k snědku. Nebo, nedej bože, když se 
vám začne chtít na záchod a máte obavy, že se do 
koupelny nedoplazíte včas. 

Manželčino harampádí od mého odjezdu do špi-
tálu nezmizelo – čeká tu na mne, aby mi připomína-
lo, že zde se mnou žila. Kolem okna v  ložnici je pí-
sek a hlína – to z toho, jak tu policie poletovala sem 
a tam, a tam a sem, zezdola nahoru a zase zpátky. 
Vysklené okno stále není opravené, jen mi do prázd-
né okenice natáhli bílou plachtu, aby sem nefoukal 
vítr. Jak ohleduplné. Je celkem čirá, takže hádám, 
že v noci nezamhouřím oka, protože dovnitř bude 
proudit světlo lampy z nádvoří domu. I to je ale lepší, 
než setrvávat na nemocničním lůžku. Po celou dobu 
mého pobytu v nemocnici mne pronásledovala noční 
můra, v níž se má žena snažila dostat dovnitř pokoje 
skrz prosklené balkonové dveře. Každou noc jsem ji 
viděl, jak šplhá na balkon, přehupuje se přes zábradlí 
a opakovaně krvavou dlaní buší do skleněné výplně 
dveří. Ano, je to čirý nesmysl, obzvlášť když si uvě-
domím, že oddělení lůžek sídlí v nemocnici v desá-
tém patře. Přesto jsem každou noc děkoval Bohu, 
že jsme na pokoji po třech, a že mne co chvíli z noč-
ní můry budí postarší, scvrklý děda vedle mě, který 
úděsně chrápe; a když ne on, tak ten obtloustlý pa-

desátník po výměně kyčle, který šestkrát za noc volá 
nikotinovou sestru bzučákem, aby mu přinesla ba-
žanta, protože se mu už zase chce. 

Nikotinová sestra mne ob den nutila vylézt z po-
stele, aby mi mohla vyměnit lůžkoviny. Ne, že by se 
mne tato její obsese nějak dotkla, ale při příchodu 
domů dělám totéž – okamžitě převlíknu postel. Vím, 
že v těchto lůžkovinách ještě spala má žena, a mně 
se bude lépe dýchat, když je hned teď svléknu a ho-
dím do pračky. Nejde ani tak o hygienu, jako o můj 
lepší pocit, že je vše uklizeno. Policie prošmejdila ka-
ždý koutek naší ložnice, a pokud bylo něco, co měli 
najít, jistě to našli. Přesto bych se rád zbavil posled-
ní stopy, na kterou si vzpomínám a která by mohla 
v očích policie vyvolat jisté pochybnosti. Kdo ví, jestli 
se ještě vrátí, nebo už mne nechají na pokoji. Svlé-
kám proto povlak polštáře, na kterém jsou jisto jis-
tě k nalezení zaschlé manželčiny sliny a spolu s ním 
beru i peřinu a prostěradlo, aby mělo nové povleče-
ní stejný vzor. S vozíčkem přijíždím ke prahu ložnice 
a povlečení hážu ke koupelnovým dveřím, abych jej 
následně vypral. A je to – čisto, uklizeno. 

Buď jak buď, stejně se mi nejvíc uleví, až se toho-
to bytu nadobro zbavím. Za minulostí udělám tlustou 
čáru a na všechno zapomenu. Co se stalo, stalo se, 
a svou daň jsem již splatil – pro následujících pár týd-
nů nebo měsíců je ze mě kripl. Myslím, že zapracova-
la nějaká ta karma nebo jak se tomu říká, a uštědřila 
mi ránu v podobě mnohočetných zlomenin. Momen-
tální handicap mi nedovolí stěhování uspíšit, naopak 
mne zde o to déle zdrží, ale v hlavě začínám spřádat 
plány a řekněme, že do konce léta bych chtěl odtud 
zmizet. Jen co mne doktor zbaví toho proklatého vo-
zíčku a já budu klusat o francouzských holích. A to 
harampádí po mé ženě tu snad i nechám – pochybu-
ji, že by některý z jejích obrazů měl takovou hodno-
tu, že by se mi vyplatilo jej sebou vláčet zpět do mé 
vlasti a tam jej posléze prodat.

Přejetí prahu dveří s vozíčkem není nic těžkého 
ve srovnání s takovým tělocvikem, jakým je vysaze-
ní se na záchodovou mísu. Nechci se vidět, až se 
budu chtít večer osprchovat. A představa, kterak se 
plazím do kuchyně, šplhám na vysokou kuchyňskou 
židli a snažím se u linky ukuchtit něco poživatelného, 
mne rovněž odrazuje od jakéhokoli snažení. Pozoruji, 
že i záměrně méně piju, abych nemusel co chvíli ab-
solvovat krkolomnou gymnastickou sestavu na zá-
chodové míse. Snad si radši pořídím bažanta.

Do hlavy se mi začíná vkrádat myšlenka, že po-
žádám o pomoc někoho ze sousedů. Bylo by to tedy 
navýsost nevhodné, pouštět sem do bytu někoho 
z nich, vzhledem k tomu, že mou paní tu všichni zna-
li mnohem déle než mě a před nedávnem tu došlo 
k  takové tragédii. Ale pomocná ruka by se mi teď 
více než hodila. Jenže co se mezi sousedy šušká, to 
si můžu jen s hrůzou domýšlet; nemohl jsem přehléd-
nout jejich zvídavé pohledy, když jsem se z nemocni-
ce vracel. Dívali se na mne jako na padoucha. Asi ani 
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nečekali, že se sem kdy vrátím. Spíše se domnívali, 
že z nemocnice poputuji rovnou za mříže. A taky si 
tu, pravda, s policií užili své, proto ke mně teď zřejmě 
nebudou dvakrát vlídní. Navíc francouzsky sotva ro-
zumím, takže ne - žádného z těch podivínských cizá-
ků si k sobě do bytu pouštět nechci.

Středa
Je něco po půl druhé a ještě vůbec jsem neza-

mhouřil oka. Už několik hodin civím do stropu a sna-
žím se počítat ovečky – to mi vždycky pomáhalo, 
když jsem nemohl spát. Teď jich napočítám sotva 
deset, dvacet, a z počítání mne vytrhne zvuk plach-
ty napnuté ve vyskleném okně, do které se opírá vítr. 
Čert vem, že skrz ni proniká venkovní světlo, ale ten 
zvuk je naprosto dotěrný a nesnesitelný. Vždycky za-
rachtá, vypne se, splaskne, a zarachtá. A za deset 
vteřin znovu. A pořád dokola. Tou provizorní plach-
tou chtěl pan domácí nejspíš docílit toho, aby se do-
vnitř nedostala všelijaká havěť, ale už nepočítal s tím, 
že tu bude muset člověk spát. Nebo možná ani ne-
počítal s tím, že se sem někdo vrátí. 

Zvuk plachty mne dohání k šílenství. Začínám mít 
pocit, že se opakuje cyklicky s naprostou pravidel-
ností. Místo abych počítal ovečky a pozvolna upadal 

do spánku, počítám v duchu do deseti a čekám, kdy 
zase zarachtá plachta. Ano, už je to tu zase. A znovu 
do deseti… a zase. A když se náhodou zvuk zpozdí, 
donutí mne otevřít oči, zvednout hlavu a podívat se 
– a po vteřině či dvou zase zarachtá. Strávím celou 
noc počítáním, kolikrát mne ta proklatá plachta vy-
trhne z usínání. 

Nebýt kripl se šroubama v nohách, seberu peřinu 
i polštář a lehnu si na minigauč pro dva zadky v obý-
váku. Jenže jednak bych z takového gauče visel se-
šroubovanýma nohama ven, a jednak je pro mě pro-
blém se do obýváku vůbec dostat. Ale zvuk plachty 
mi neskutečně brnká na nervy. A hlavně, když si 
vzpomenu, jaké noční běsy mne pronásledovaly při 
pobytu v  nemocnici, pro všechno na světě se teď 
snažím nemyslet na vysklené okno, kterým se teore-
ticky může něco pokusit dostat dovnitř. Balkonovými 
dveřmi v nemocnici to sice nešlo, ale skrz plachtu by 
to takový problém nebyl. Ne, tyhle myšlenky si vů-
bec nesmím pouštět do hlavy, nebo se tu zblázním! 
Bohatě stačí, že rozbité okno je důkazem toho, co se 
tu odehrálo a je tak šrámem minulosti, který je stále 
čerstvý a hmatatelný. Přes den se na něj snažím vů-
bec nedívat. Teď si ale kvůli plachtě a zvukům, kte-
ré vyluzuje, plně uvědomuji, že jsem zpátky na místě 
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činu, a provizorně zalepené vysklené okno mne tres-
tá tím, že mi nedá spát. 

Mám pocit, že už tu ležím celou věčnost, a to 
jsou teprve dvě hodiny ráno. Znovu a znovu počítám 
do deseti a čekám, až se ozve plachta napínaná vě-
trem… Ne, tohle se prostě nedá vydržet! Zvedám se 
z postele a deru se ke svému kolečkovému křeslu. 
Opatrně ukládám do pedálů nejdřív jednu, pak dru-
hou nohu, a sice nerad, ale blížím se k oknu. S tou 
plachtou prostě musím něco provést. 

Takhle blízko oknu jsem od svého návratu ještě 
nebyl. Plachta je přelepená přesně přes vnitřní rám, 
takže je možné okno otevřít. To mi ale není moc plat-
né, když ventilačka je na okně rozbitá co pamatuji. 
Okna jsou tu stará stejně, jako je starý tenhle dům. 
Otevřít okno se dá jen doširoka, a to se mně nějak 
nechce. Možná by stačilo ho jen trochu pootevřít 
– vzduch by šel dovnitř škvírou a plachta by se vli-
vem větru nenapínala. Vítr je čím dál silnější a rach-
tá s plechovou střechou domu. Beru za kliku a okno 
otevírám – jen maličko, aby šel vzduch dovnitř, ale 
nic zvenku nemohlo oknem proniknout. Ani centime-
tr velkou škvíru tam nechci. Jen kousíček. Okno ne-
budu otevírat víc, ani se z něj vyklánět, ani se škvírou 
dívat ven – jen jej maličko pootevřu. A honem od něj 
couvám pryč.

Zabralo to. Ten otravný zvuk, který mne týral po-
sledních několik hodin, je konečně pryč. Vracím se 
k posteli, horko těžko přelézám z kolečkového křesla 
pod přikrývku a konečně si pohodlně lehám. Dívám 
se na plachtu v okně – sice skrz ni proniká světlo, 
ale to mi je úplně jedno. Hlavně, že je konečně ticho. 
Krásné ticho. 

Ovečky jsem počítal opravdu jen chvilku a už 
jsem upadal do spánku. Došel jsem asi ke třice-
ti a pak jsem počítání vzdal. Teď mne po tváři hladí 
příjemný, lehký vítr, který v místnosti rozvířil zatuchlý 
vzduch a smrad z olejových malířských barev. Spá-
nek… konečně. 

Říká se, že těsně před smrtí vám ve vteřině pro-
běhne před očima celý váš život. Možná za to může 
otřes mozku, který jsem utrpěl, ale já si z té události 
nepamatuji skoro nic. Doteď se mi vzpomínky vrací 
jen jako jednotlivé střípky, které se postupně doplňují 
a skládají v ucelený obraz. Jedna z posledních věcí, 
která předcházela samotnému pádu a kterou si vy-
bavuji, je vyděšený pohled mé ženy a to, jak mne vší 
silou držela za límec ve snaze vytáhnout mne z okna 
ven. Vím, že dole na zemi jsem byl ještě při vědo-
mí, alespoň na chvíli. Tvář mě studila od dlažby, na 
které jsem ležel, a cítil jsem, jak mi ucho zaplavuje 
teplá krev. Když jsem otevřel oči, všechno se točilo, 
nejspíš z toho, jak jsem se udeřil hlavou o zem. Pří-
mo přede mnou jsem viděl tvář mojí ženy zalitou krví. 
Nebylo ani pořádně poznat, odkud jí krev teče. Z úst 
se jí táhla tenká krvavá linka, která si dál razila ces-
tu spárami popraskaného šedého asfaltu. V hlavě mi 

utkvěl otřesný detail, na který do smrti nezapomenu 
- měla venku snad všechny zuby. Byly rozsypané po 
dlažbě, jako by to byly korálky z  roztrženého náhr-
delníku. Netrvalo dlouho a seběhli se sousedé – viděl 
jsem, jak všichni stojí v kroužku, v županech a pan-
tofl ích. Sice jsem byl při vědomí a snažil se mluvit, 
ale jako bych na to neměl v tu chvíli sílu. Jen jsem 
ležel a nehnutě zíral. Museli si myslet, že je po mně. 
Vnímal jsem ale všechno okolo; jejich křik a vyděše-
né pohledy, ledově chladnou dlažbu, i teplou krev 
deroucí se z mého ucha. 

Od toho okamžiku neuplynul den, aby se mi ne-
zdálo o mé ženě, kterak celá polámaná šplhá po 
všech čtyřech jako pavouk po stěně nemocnice, dla-
ní buší do skleněné výplně balkonových dveří a sna-
ží se dostat za mnou dovnitř. Nebylo tomu jinak ani 
dnes. Fakt, že se opět nacházím na místě činu, mi 
na klidu zrovna nepřidal, takže jsem naspal asi čtyři 
hodiny, během kterých mne pravidelně budila bolest 
dolních končetin. Asi od toho, jak jsem během snění 
sebou v posteli zmítal. Krom bolesti nohou mne ale 
vzbudil nebývalý chlad. Myslel jsem si, že jsem se při 
noční můře odkopal a proto je mi zima. Ne. Pokrýv-
kou jsem byl přikrytý až po prsa. Zato okno, které 
jsem v noci jen pootevřel, je nyní otevřené dokořán.

Můžu jen doufat, že je to proto, že se ještě více 
zvedl vítr a v důsledku toho se okno samo otevře-
lo. O jiných scénářích mám strach vůbec přemýšlet. 
Radši bych se k oknu ani nepřibližoval, ale takhle jej 
nechat nemohu. Šílel bych hrůzou, kdyby bylo okno 
otevřené dokořán a někdo nebo něco by se tak snad-
no mohlo dostat dovnitř. Nemám ani odvahu podívat 
se z okna dolů – na místo, kam jsme já a moje žena 
dopadli.

Slézám z postele a usedám do kolečkového 
křesla. Pomalu přijíždím k oknu. Okenici se znač-
ným odstupem rychle zabouchnu a zavírám klikou. 
Uf. Opět v bezpečí. Sice se vrací ten dotěrný zvuk 
větrem napínané plachty, ale i to je lepší, než hledět 
do okna otevřeného dokořán a představovat si, jak 
se dovnitř snaží dostat polámaná mrtvola mé ženy.

Čtvrtek
Dnes mne čeká rutinní vyšetření u pana dokto-

ra Vaillancourta – psychiatra. Člověk by si myslel, že 
si budou lékaři více všímat mých zlámaných nohou 
a rozbité hlavy, tedy fyziologických následků trauma-
tu, a ne mojí psychiky a pošramocené duše. Pravi-
delná sezení mají doktora ujistit, že nemám sebevra-
žedné či sebepoškozovací sklony. Už v nemocnici za 
mnou doktor Vaillancourt chodil, ovšem odmítal jsem 
se s ním jakkoli bavit. V tu dobu jsem ještě nevěděl, 
co je s mojí ženou; jestli pád přežila, nebo po pře-
vozu do nemocnice zemřela. A dokud jsem to nevě-
děl určitě, nechtěl jsem se s psychiatrem bavit vů-
bec. Nevěděl jsem, jestli jej za mnou posílají proto, že 
mne mají za chudáka, jenž dost možná přijde o nohy, 
vdovce, který ještě neví, že je vdovec, nebo chladno-
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krevného vraha, kterému jeho plán nevyšel úplně dle 
jeho představ. 

Jeden ze saniťáků mne dovezl do ordinace. Dok-
tor se na mě zubí, až mi to přijde vlezlé a nehoráz-
ně nucené. Po obvyklých otázkách typu „Tak jak se 
dneska cítíte?“ a „Co je u vás nového?“ přechází-
me na citlivější téma: „Jak se cítíte zpátky doma?“. 
Nevím co odpovědět. Totiž, jak se cítím doma, bych 
popsat dokázal, napadá mně tisíce slov. Ale nevím, 
jestli je chci publikovat. O mých úzkostech z obývá-
ní téhož prostoru, kde došlo k neštěstí, si s psychi-
atrem raději povídat nechci. Ještě by si mě tu chtěl 
nechat. A také stále hrozí riziko, že bych se mohl ne-
chtě v něčem prokecnout.

„Dá se to,“ odpovídám vyhýbavě, a víc to nehod-
lám rozmazávat. Nikdo mne nemůže nutit, abych sdí-
lel své starosti a strasti s psychiatrem, kterého na-
vštěvuji nedobrovolně, jen z  důvodu prevence po 
prodělaném traumatu. 

Úsměv doktora Vaillancourta jako by snad byl 
kamenný. Mlčky na mě čumí, pokyvuje hlavou a culí 
se. Asi to má být chápavé gesto. Jenže já nestojím 
o ničí soucit a pochopení. To, že je ze mě mrzák, je 
trest za to, co jsem způsobil. Nikdo neví, s jakými dé-
mony se teď musím vypořádat, a ani to vědět nesmí. 
To vše spolu s okolnostmi smrti mé ženy musí jednou 
provždy zůstat utajeno.

Promrhaná hodina mého života uplynula a já se 
vracím z nemocnice. Přemýšlím, jestli má mlčenlivost 
nevzbuzuje u doktora Vaillancourta nějaké pochyb-
nosti… Přeci jen je to odborník na lidskou psychi-
ku, v lidech se vyzná. Možná bych měl víc ukazovat 
city a projevit lítost nad tím co se stalo, abych nepadl 
v podezření. 

Začínám si osvojovat jistý grif a práh bytu zdo-
lávám s  vozíčkem na první pokus. Hned na chod-
bě bytu pociťuji nebývalý chlad. Že bych zapomněl 
zavřít okno? To v ložnici jsem ráno zavřel určitě; za-
bouchl jsem jej a zamkl klikou. Nakukuji proto zpoza 
prahu do kuchyně – okno je zavřené. Odkud by sem 
jinak mohlo táhnout? Jedu s  vozíčkem do ložnice 
a hned ve dveřích strnu. Z vysklené okenice se z celé 
poloviny utrhla plachta a volně plápolá ve větru. 

Tak, a co teď s  tím, když jsem mrzák a nahoru 
se nedostanu? Jak to mám asi zalepit? Horko těž-
ko oblepím izolačkou plachtu tam, kam dosáhnu. 
Levý horní cíp je ale stále volný a do ložnice fouká 
vítr. Čert vem vítr, ale okno je tak neustále otevřené. 
Nezbavím se pocitu, že dovnitř může cokoliv nebo 
kdokoliv zvenčí proniknout. Přes den si toho vydržím 
nevšímat, ale v noci by mi ten pocit neustálé nejistoty 
nedal spát. A když si vzpomenu na dnešní ranní šok, 
kdy bylo okno zničehonic dokořán otevřené… volím 
variantu nechat si pomoct. 

Obratně přejíždím práh bytu a zvoním na sou-
sední byt obývaný Artoisovými, postarším manžel-
ským párem. Ačkoli bývají celé dny doma a vysedá-

vají na balkoně, na mé zvonění nikdo nereaguje. Za 
jiných okolností bych se otočil a šel si po svých. Ni-
koho bych se o pomoc neprosil. Ale strhnutá plachta 
z okna je pro mě záležitost vcelku urgentní. V tichos-
ti čekám, až sousedé otevřou a zkusím ještě jednou 
zazvonit, když v  tom za dveřmi zaslechnu štěbetá-
ní. Slyším zcela jasně ženský a mužský hlas zpoza 
dveří. Oni doma jsou a stejně mi neotevřou! Dělají 
to schválně! Nadzvedávám se z kolečkového křesla 
a snažím se kouknout do kukátka, když zřetelně vi-
dím, že jej právě někdo zaklapl. Asi mám teď v domě 
ještě horší jméno, než jsem si myslel, když mi coby 
mrzákovi na kriplkáře odmítají pomoci. Dokonce 
předstírají, že nejsou doma. 

Vracím se do bytu a zavírám za sebou dveře. 
Jsem trochu rozčarován reakcí sousedů, kteří mne 
evidentně mají za zloducha. Na jednu stranu se to 
dalo předpokládat, ale stejně mě šokuje, že jen tak 
bez důkazů člověka předem odsoudí a zavrhnou. 
Nebo že by snad něco věděli? Když pořád vysedá-
vají na balkoně, že by v tu osudnou noc zaslechli, jak 
se se ženou hádáme a jak posléze křičí o pomoc? 

Holt plachta zůstane nějakou dobu odlepená, 
než vymyslím, jak se tam nahoru dostanu. Přijíždím 
do ložnice a zjišťuji, že izolačka nevydržela a vítr zno-
vu plachtu odtrhl. Drží už jen na posledním cípu vpra-
vo nahoře. Musím ji znovu a lépe zajistit. Jedu blí-
že k oknu, až mi vítr cuchá vlasy. Riziko, že se něco 
bude chtít dostat oknem dovnitř, je mizivé; přeci sám 
vím, že za všechno může ta děsivá noční můra, která 
mne pronásleduje. Reálně mi nic nehrozí. Abych se 
o tom přesvědčil, chytám se prázdného rámu okna 
a nadzvedávám se z  kolečkového křesla. Opatrně 
se vykláním z okna, abych viděl, že po stěně domu 
za mnou do okna opravdu nic nešplhá. Bože, to je 
výška – člověku se nechce věřit, že takový pád se 
dá přežít! Po stěně domu opravdu nic neleze. Jak by 
taky mohlo, je to čirý nesmysl… Jediné, co vidím, 
je domovnice pobíhající po nádvoří, sbírající prád-
lo ze šňůry. Zvědavost mne nutí vyklonit se ještě víc 
a podívat se přímo na dlažbu pod naším oknem. To-
lik jsem nad tím přemýšlel, jestli tam je ještě teď vi-
dět nějaká stopa… Ano, je tam. Další důkaz neštěstí. 
Krvavá skvrna, která z dlažby ještě úplně nepustila 
a zbytky křídového obrysu těla mojí ženy, který je 
rovněž stále ještě patrný. 

Na to jsem se asi neměl dívat. Přejede mi mráz 
po zádech vždycky, když se mi vybaví nějaký detail 
z té noci – vyděšený pohled mé ženy, teplá krev vy-
tékající z mého ucha, nebo zuby rozsypané po dlaž-
bě. Alespoň jsem teď zjistil, že zemřela na místě a do 
nemocnice ji ani nevezli. Jen ji policajti obtáhli křídou 
a posléze odvezli havrani. To mi dává jistou špetku 
naděje, jelikož tak už nestihla nikomu sdělit, co se 
v  tu noc u nás doma odehrálo. Ač je ten obrys již 
špatně viditelný a nijak detailně nekopíruje propor-
ce lidské postavy, úplně ji v tom obrysu vidím. Podle 
toho, jak má křídový obrys rozhozené ruce a nohy, 
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hádám, že dopadla buď přímo na obličej, nebo te-
meno hlavy.

Vykloněn z okna si všimnu, že v protějším okně 
napříč nádvořím se hýbe záclonka – někdo ze sou-
sedství mne pozoruje. V nejvyšším třetím patře mne 
má celý dům jako na dlani, a můžu jen hádat, kolik 
zvědavců mne teď bedlivě sleduje, kterak si tu prohlí-
žím obrys mrtvoly mé ženy dole pod oknem. Zalézám 
proto raději zpátky dovnitř. 

Tu plachtu musím děj se co děj nějak zadělat. 
A ne izolačkou, kterou budu kvůli větru třikrát za noc 
přelepovat. Šmátrám v  šuplíkách a nacházím sta-
rou sponkovačku na obrazy, která bezpochyby pat-
řila mé ženě. Okno je to staré a dřevěné, tak snad mi 
pan domácí neutrhá ruce, když plachtu k rámu přišiji 
sponkami. Beztak už tu, doufám, zanedlouho nebu-
du bydlet. Plachtu napínám, co to jen jde, a přišívám 
sešívačkou k dřevěnému rámu. Krom horního cípu, 
na který, ať dělám, co dělám, prostě nedosáhnu. 

Pátek
Poprvé za poslední týdny jsem se trochu vy-

spal. Plachta neplachta, rámus nerámus, usnul jsem 
jako špalek už v deset hodin. Ve tři hodiny ráno mne 
ale budí nebývalý chlad. Kontroluji plachtu v okně – 
sponky se zdají být pevné, drží na svém místě. Jen 
nepřišitý horní cíp plachty plápolá ve větru a do míst-
nosti se žene studený vzduch. S  tím bohužel sám 
nic nenadělám, pomůže jedině teplejší pyžamo nebo 
druhá přikrývka. Kdyby si člověk alespoň mohl leh-
nout na bok a schoulit se do klubíčka, aby se za-

hřál. Ne, já musím ležet jako Frankensteinovo mons-
trum na operačním stole. Jakmile jen trochu pokrčím 
nohy, tak mě v nich zabolí, že mě to hned probudí.

Krom pořádné zásoby analgetik jsem od léka-
ře dostal i prášky na spaní. To kvůli těm nočním bě-
sům, kdy jsem viděl svou mrtvou ženu za balkono-
vými dveřmi. Sice jsem dosud otálel, jelikož jsem 
hypnotika nikdy nebral, ale údajně i potlačují snění, 
takže by mi taková pilulka snad pomohla pořádně 
zabrat a odpočinout si. Nedostatek spánku se nega-
tivně projevuje na mém celkovém zdravotním stavu, 
čili pomůžu jedině sám sobě. Beru si první prášek na 
spaní a zapíjím jej vodou. 

Má-li hypnotikum nějaké výhody, pak je to jistě 
to, že po jednom prášku člověk usne tak rychle a tak 
tvrdě, že si opravdu nic nepamatuje. Nevzpomínám 
si na žádné noční můry o polámané ženě lezoucí po 
zdi, ani o zubech rozsypaných po dlažbě. Cítím se 
plně odpočatý. Spal jsem ale opravdu dlouho, jelikož 
teď je podle budíku už poledne. Sedám si a protahuji 
se, když v tom si všimnu, že plachta v okně opět drží 
jen na pravém horním cípu, snad na poslední sponce 
v rohu. Než jsem šel spát, plachta byla přeci napnu-
tá. Vykláním se z postele a vidím, že všechny sponky 
jsou z rámu vytržené a válejí se po zemi pod oknem. 

Hrůzou strnulý sedím a civím na sponky na pod-
laze. Tohle musel být opravdu vichr. Nebo lépe řeče-
no, můžu jen doufat, že to byl vichr. Vlivem hypnotik 
si nepamatuji vůbec nic; ani že by mě v noci něco 
budilo. Jestli foukal, nebo nefoukal vítr, vůbec netu-
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ším. A jestli skutečně něco vyrvalo sponky z  rámu, 
prolezlo to dovnitř a bylo to tu se mnou v noci, kvůli 
prášku na spaní o tom ani nevím. Stávám se posedlý 
obavou nechávat okno otevřené. Honem vylézt z po-
stele a plachtu zadělat. Nacvakám do okna tolik spo-
nek, kolik jen bude možné.

Sobota
Z pobývání zde, na místě činu, se zalepeným ok-

nem přímo naproti posteli, mi začíná pěkně šplou-
chat na maják. Dnes se mi vybavil další střípek z mo-
zaiky té osudné noci. Když jsem ležel tváří na studené 
dlažbě, viděl jsem zakrvácenou tvář mé ženy a kolem 
ní rozsypané zuby. Obávám se ale, že při dopadu ješ-
tě žila, neboť vydávala takový chrčivý zvuk, jako by 
se snažila dýchat, ale pusu měla plnou zpěněné krve. 
Ležela tváří přímo proti mně, jedno oko měla takřka 
venku z jamky, a z úst jí vycházel ten příšerný zvuk. 

Asi kolem čtvrté ráno mne probudil silný vítr 
rachtající s plechovou střechou domu. Venku začíná 
poprchávat a ve vzduchu je cítit ozon. Otáčím hlavu 
a jedním okem kontroluji plachtu v okně. Vše se zdá 
být v pořádku, plachta je přišitá desítkami sponek. 
Kromě horního cípu, který ve větru volně plachtí. Na 
ten dotěrný zvuk jsem si nakonec docela zvykl a při 
usínání už ho skoro nevnímám. Vítr se prudce zvedá 
a venku je slyšet šum listí v korunách stromů. Přichá-
zí bouře. Doufám, že mi dovnitř moc nenaprší. Nebo 
že bych přeci jen zkusil vylézt až nahoru a plachtu 
pořádně přišil? No, v noci a uprostřed bouře, navíc 
s mou omezenou hybností… Nerad bych z toho okna 
vypadl znovu. 

Záblesk venku jasně osvětluje místnost. Otáčím 
hlavu pryč od okna a snažím se usnout. Ozývá se 
hřmění tak silné, jako by duněla celá země. Během 
vteřiny se spustí prudký liják a já slyším, jak kapky 
deště bubnují nejen na parapet okna, ale i na podla-
hu bytu. Volný cíp plachty zběsile poletuje sem a tam 
a dovnitř vcelku slušně prší. Nejsem ve stavu, kdy 
bych byl schopen postavit se na vlastní nohy, natož 
ještě lézt na židli a drápat se nahoru ke stropu, abych 
plachtu přišil. Bouřka se jistě rychle přežene, nevě-
nuji tedy plachtě pozornost a opět otáčím hlavu pryč 
od okna, nevšímaje si ani záblesků světla, ani potopy 
na zemi. 

Snažím se usnout, když v  tom zaslechnu zvuk, 
který už dobře znám. Mezi kapkami bubnujícími na 
parapet dostatečně zřetelně slyším chrčivý hrdelní 
zvuk podobný tomu, který si pamatuji z  té osudné 
noci. Hrůzou strnu a bedlivě poslouchám, odkud se 
zvuk line. Sílící vítr rachtá se střechou a je to rámus, 
že by bylo sotva slyšet vlastního slova. Možná už 
mne přeci jen šálí rozum. To, jak poslední dva týdny 
nespím, pořádně nejím a jen hltám analgetika, se na 
mne začíná podepisovat. Nemůžu si pomoct, ale ten 
chrčivý zvuk slyším stále, v  jednom kuse. Jako bez 
nadechnutí, trvá už několik desítek vteřin a ne a ne 
ustat. Stoprocentně to vychází zpoza plachty, ale 

nemám ani špetku odvahy jít se tam podívat. Určitě 
mne jen šálí sluch. Ozývá se rachot střechy, bubno-
vání deště o parapet a do toho šumění korun stromů 
– jistě se mi to jen zdá. Musí. Ulehám a zavírám oči. 
Za každou cenu musím myslet na to, že nic neslyším. 
Ustane bouře, ustane i ten zvuk. Nesmím tomu věno-
vat pozornost. Vše se to děje jen v mé hlavě. Jsou to 
výčitky svědomí, co mne nutí myslet na mou ženu. 
Nic jiného. 

Do mysli se mi vkrádají myšlenky jako „Boží mlý-
ny melou“ a „Čím kdo hřeší, tím bývá trestán“. Mož-
ná si se mnou opravdu hraje vlastní mysl, protože 
tíha svědomí je tak velká, že ji nejsem schopen unést. 
Podvědomí mne nutí jít a přiznat se, to by mi ihned 
ulevilo od nočních můr… ale to nikdy neudělám. Ne-
padl jsem v podezření a byl bych blázen, kdybych 
na sebe dobrovolně vinu svalil. Takto mi nehrozí nic, 
než to, že mne má mrtvá žena bude strašit ve snech. 
A s tím dá, doufám, jednou pokoj. 

Budím se asi v devět hodin ráno. Nenaspal jsem 
toho moc, ale vůně ozonu mne přeci jen ukonejši-
la a mně se tak podařilo zamhouřit oka. Sedám si, 
abych zkontroloval potopu pod oknem. Sponky 
plachtu opět neudržely a plachta visí na posledním, 
pravém horním cípu. Potopa tak není jen u jedné 
strany okna – je všude. Sunu se z postele do koleč-
kového křesla, beru do ruky první ručníky, které na-
jdu ve skříni a hážu je na podlahu. V tom si všimnu, 
že voda je i u mé postele. Není to souvislá kaluž, ale 
spíše mokré ťápoty vedoucí až k mé posteli. S podi-
vem se na ťápoty dívám a strnu strachem – skoro to 
vypadá, jako by tu v noci něco lezlo po podlaze. Ne-
vypadá to jako souvislé stopy, každá ťápota je jiná. 
Dokonce se mi zdá, jako by to něco zanechávalo čty-
ři stopy. Nebo to lezlo nejen po nohou, ale i po rukou.

V tom si vzpomenu na chrčivý zvuk, který bych 
přísahal, že jsem slyšel krátce potom, co začala bou-
ře. Jako posedlý se skláním nad každou ťápotou 
a detailně studuji její tvar. Snažím se přijít na to, zda 
odpovídá spíše otisku ruky, nebo nohy. Pravda, chce 
to zapojit fantazii, aby se něco takového dalo určit, 
ale jak jinak si mám vysvětlit takové mokré fl eky u mé 
postele? Přeci není možné, aby sem něco skutečně 
vlezlo a chodilo to po bytě, nebo ano? Nebo je to 
zase mé svědomí, co mě nutí obávat se, že za můj 
čin budu někým nebo něčím trestán? Třeba že se má 
žena vrátí a pomstí se mi?

Sedím více jak hodinu v kolečkovém křesle u po-
stele a zírám na mokré fl eky na zemi. Možná, že už 
opravdu přicházím o zdravý rozum. Možná, že dok-
toři přeci jen vědí své a na člověku poznají, že se 
s ním něco děje. Proto mi od prvního dne do pokoje 
posílali psychiatra. Evidentně si se mnou hraje má 
vlastní mysl a nutí mne vidět neskutečné věci. Může 
za to jednak trauma, jednak nedostatek spánku, 
a možná i otřes mozku, který jsem utrpěl. Nechci se 
stát posedlým nějakou utkvělou představou, která je 
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založená na potrhlé noční můře a která mi bude od 
nynějška ničit život. Beru do ruky ručník a mokré ťá-
poty u postele důkladně utírám. 

Přes den se snažím ložnici téměř vyhýbat. Jen 
jednou za čas nakouknu přes práh do místnosti 
a zkontroluji, že je plachta na svém místě. Vše se zdá 
být zcela nehybné. To okno musím ale co nejdříve 
nějak zabezpečit. Novou výplň jsem sice kupovat ne-
chtěl, vzhledem k tomu, že se chci co nejdříve odstě-
hovat, ale jistě by mi to přidalo na klidu. 

Neděle
Je po desáté večer a na mě upadá únava. Cítím, 

že mysl i tělo jsou na pokraji sil. Co je ze mě mrzák, 
málo jím, ještě méně spím, a i pohyb na vozíčku pře-
ci jen znamená nějaký energetický výdej. Necítím se 
dvakrát nejlíp, ale uznávám, že největší podíl na tom 
má pošramocená psychika. Když pominu to, že mne 
již týdny děsí noční můry a vzpomínky na tu osudnou 
noc, začínám si s odstupem času uvědomovat, co se 
vlastně stalo. Neměl jsem v žádném případě úmysl 
mou ženu zabít. Přesto jsem to udělal. Nebyl v tom 
záměr, a nepovažuji se proto za vraha. Největší podíl 
viny na tom nese ona a to, že se mě záměrně snaži-
la vytočit. Rýpala do mě přesto, že věděla, jak jsem 
vznětlivý a impulzivní. Jednal jsem v afektu a ani ne-
vím jak je to možné, ale v jednu chvíli jsem na ni zíral 
a snažil se uklidnit, v druhou chvíli jsem ji držel pod 
krkem a nechtěl pustit, ač se bránila, co jí síly stačily. 
Pamatuji si, že se snažila křičet a já měl strach, že ji 
uslyší sousedé. Dusil jsem ji proto polštářem, a když 
jsem jej sundal z její tváře, byl celý oslintaný.

Začíná na mne dopadat krutá realita. Jsem na vo-
zíčku a ještě několik týdnů či měsíců budu. V bytě, kde 
jsem bydlel čtyři roky, již nevydržím zůstat ani o den 
déle. Mí sousedé se na mne dívají skrz prsty, jelikož 
dost možná slyšeli hádku, která pádu z okna předchá-
zela, a podezřívají mne proto z vraždy. Policie mne sice 
vyslýchala a nechala mne být, ale kdo ví, jestli to zna-
mená konec vyšetřování; jestli některý ze sousedů ne-
půjde vyjádřit své podezření. Jsem nejspíš jediný, kdo 
ví, co se doopravdy stalo. A to je neskutečně těžké bří-
mě. Tak těžké, že si opravdu dokážu představit, že ně-
kteří vrahové neunesou tíhu svědomí a dobrovolně se 
ke zločinu přiznají. Myslím, že na to já nemám odvahu. 
Ačkoli stávající situace se na mně začíná dost pode-
pisovat. Musím pamatovat na to, že ve skutečnosti mi 
žádné riziko nehrozí. Má žena je mrtvá a vrátit se ne-
může. Co vidím a slyším, jsou bludy, jež má na svědo-
mí má vlastní mysl, která mne mučí a trestá a vnucuje 
mi myšlenku, že bych se měl k vraždě přiznat.

Ulehám do postele s pocitem, že lituji toho, co 
jsem udělal. Lituji toho, jak fatální důsledky jedna ta-
ková hádka zanechala. Snažím se zklidnit, ale tento-
krát nenacházím dost sil a propukám v pláč. Je mi 
snad mé ženy i líto. Ano, v tu chvíli jsem jí opravdu 
chtěl ublížit. Měl jsem černo před očima. Ale nechtěl 
jsem zabít. 

Choulím se v posteli a vzlykám, když mne cosi 
píchne do ramene. Převaluji se a cítím, že ležím na 
něčem tvrdém a ostrém. Nadzvedávám se a šmát-
rám pod trupem. Mezi přikrývkami nacházím vylo-
mený lidský zub. 

Je špinavý od zaschlé krve a já jej s  odporem 
pouštím na zem. S hrůzou se mi vybaví obraz, který 
mám před očima snad každou noc - rozbitou hlavu 
mé ženy a její prázdný úsměv bez zubů. Strnu hrůzou 
a přemýšlím, jak se sem zub mohl dostat. V šoku se 
sunu pryč z postele a s bolestí dopadám na zem. Kr-
čím se v koutě místnosti a hbitě kontroluji, zda není 
něco pod mou postelí. Nic. Celá ložnice se zdá být 
prázdná. Plachta na okně přišitá sponkami drží na 
svém místě, krom horního cípu poletujícího ve vět-
ru. Nic tu není. Rychle si otírám o pyžamo prsty, ve 
kterých jsem zub držel. Jak se sem sakra mohl ně-
jaký zub dostat?! Po příjezdu z nemocnice jsem pře-
ci měnil povlečení. Zub by tak musel být jedině můj, 
a mně žádný nechybí. Pokud si dobře vzpomínám, 
během hádky jsem svou ženu chvíli škrtil, ale určitě 
jsem jí nebil – zub jsem jí tedy nemohl vyrazit tady 
v bytě. Nenapadá mě žádný způsob, jak by se sem 
mohl zub dostat. Leda by to byl nechutný suvenýr 
z  lůžkovin v nemocnici, který jsem si nedopatřením 
přinesl v županu nebo kapse pyžama, a zub tak patřil 
bůhví kterému předešlému pacientovi, který nemoc-
niční postel obýval přede mnou. Je to sice nepravdě-
podobná varianta, ale asi jediná možná. 

Pondělí
Záležitost se zubem nalezeným v posteli mne do-

hnala k  činům. Nehledě na mou omezenou pohybli-
vost, plachtu prostě musím zadělat. Pod oknem jsem 
si připravil vysokou kuchyňskou židli, na kterou se opa-
trně vyhoupnu z  vozíčku, a za pomocí sponkovačky 
přilepené k  rukojeti koštěte přišívám horní cíp plach-
ty k rámu. Nepodaří se mi přišít víc jak jednu sponku, 
ale je to lepší než nic. Následně vezmu mycí houbu 
potřenou lepidlem a opět ji s pomocí rukojetě koště-
te přimáčknu vysoko v rohu k plachtě tak, aby přilnula 
k rámu okna. Nijak zvlášť dobře to držet nebude, ale 
aspoň mi volný cíp v okně nebude dráždit oko. Na zítra 
jsem objednal skláře, který mi okno opraví a konečně 
budu od vnějšího světa opět bezpečně oddělen skle-
něnou výplní, ne jen provizorní plachtou.

Celý den nespouštím z plachty oči. Chci mít jis-
totu, že mám obytný prostor pod kontrolou a nepo-
hybuje se tu nic, o čem bych nevěděl. Sponkovačku 
mám v pohotovosti u postele. V případě, že se ně-
jaká sponka uvolní z  rámu, jsem připraven na téže 
místo přišít novou. A pokud by snad u mě v bytě sku-
tečně něco bylo a já se musel bránit, sponkovačka 
mi jistě poslouží i jako zbraň. Podepisuje se na mně 
ale únava; přes den jsem neustále v napětí a v noci 
se bojím zavřít oči. O spánku vůbec nemůže být řeč. 
Nevím, jak přežiju dnešní noc, protože už teď jsem 
vyděšený k smrti.
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Blíží se jedenáctá večer. Venku se zvedá vítr 
a opět se vrací ten nepříjemný zvuk napínané plach-
ty. Sice to jde trochu na nervy, ale na druhou stra-
nu to znamená, že je plachta dobře utěsněna a horní 
cíp jsem zalepil dobře. Nic nemůže dovnitř ani ven. 
Přemýšlím, zda si vzít prášek na spaní, abych na-
čerpal nějakou tu energii. Riskuji ale, že pokud se 
něco zvenku bude dobývat dovnitř, zcela to unikne 
mé pozornosti. Jako tehdy, když jsem se ráno vzbu-
dil, a všechny sponky byly na zemi, jako by je někdo 
z rámu vyrval. Jak silná bouře to musela být, aby se 
něco takového stalo? Jestli budu v limbu a něco se 
mi bude pohybovat po pokoji, může mě to bez ná-
mahy třeba udusit polštářem. 

Únava mě nejspíš připravila o zdravý rozum. Se-
dím v  posteli, sešívačku dřímám v  ruce a nehnutě 
hledím na plachtu v okně, když znovu uslyším ten 
strašný, chrčivý zvuk. Nevím, jestli to jsou halucina-
ce, nebo venku něco opravdu je, a já už se to asi ani 
nedozvím – ve stavu, v jakém jsem, už ani nedokážu 
jistě určit, co je sen a co realita. Zhluboka dýchám 
a v ústech mám sucho. Cítím, jak mi napětím zrych-
luje tep. K chrčivému zvuku se přidává jakýsi zvuk 
škrábání, jako když člověk nehty přejíždí po omítce. 
Už je to tady. Celou dobu jsem se toho bál a už je to 
tady. Má žena se vrací. Slyším ji, jak leze po stěně 
domu nahoru do mého okna. Kolikrát se mi o tom 
zdálo, ale teď se mi to nezdá, teď jsem přeci vzhůru, 
a slyším ji! Vyvalenýma očima sleduji plachtu v okně, 
když v jejím rohu spatřím křivou, zlámanou ruku s po-
lámanými prsty, kterak se opírá o plachtu a tiskne ji 
otevřenou dlaní ve snaze protrhnout ji. Hrůzou ani 
nedýchám. Připravuji se k přesunu na vozíček pro 
případ, že bych musel zaútočit. Křivá ruka opakova-
ně udeří do napnuté plachty a nechává po sobě kr-
vavý otisk. Plachta ale drží na svém místě. Postava 
se zvedá výše na parapet a já teď za plachtou zcela 
zřetelně vidím svoji ženu. Vidím její kučeravé vlasy, 
její modrobílou noční košili, její křivé, zlámané konče-
tiny. Znovu a tentokrát oběma rukama tlačí na plach-
tu, a já vidím, že jedna sponka povolila. A po ní další. 
Dolní cíp plachty už je takřka volný. Dovnitř proniká 
zakrvácená dlaň, chytá plachtu a kousek po kousku 
ji odtrhává od rámu. Nezmůžu udělat jakýkoli pohyb. 
Nevěřím svým vlastním očím a pořád se snažím pro-
mnout si oči v naději, že ta halucinace zase zmizí. 
Ne, je tady se mnou. Leze mi přímo do ložnice a plazí 
se po všech čtyřech po zemi. Jakmile se ke mně při-
blíží, neváhám a útočím! Sedím na posteli v napros-
tém napětí, když se má mrtvá žena postaví na nohy, 
vzpřímí se a od nohou postele na mě nehybně civí. 
Natahuje jednu paži a výhružně na mě ukazuje prs-
tem. Výraz v její tváři je naprosto stejný, jako si jej pa-
matuji z té noci – krvavá tvář bez zubů, jedno oko vy-
hřezlé z jamky a z hrdla se jí dere ten nechutný zvuk, 
jak se dáví vlastní krví. Dívá se na mě a neříká nic. Ší-
lím hrůzou, že už to snad déle nevydržím. Promnu si 
oči, ale stále tu je. Samým šílenstvím si zacpávám uši 

a strachem křičím na celé kolo, že mne musí slyšet 
snad po celém světě. Nemluví a nic nedělá, je tu jen 
proto, aby mě děsila. Znovu nahlas křičím, až mne 
z toho bolí v krku. Slyším, že některý ze sousedů kle-
pe na moje dveře a volá na mě, jestli jsem v pořádku. 
Ne, samozřejmě, že nejsem v pořádku! Ta odporná, 
křivá zrůda je tu se mnou, a nezmizí, dokud budu živ! 

Nemám odvahu spustit z ní byť na vteřinu zrak. 
Bojím se, že když uhnu pohledem, skočí po mně 
a stáhne mě z kůže. Bože… jak je odporná! Nechce 
se mi věřit, že tohle jsem jí udělal já. Byla to krásná 
žena. Alespoň navenek. Teď vypadá jako nějaká kre-
atura z panoptika. Klepání souseda ustává. Nesvedu 
teď slézt z postele a jít mu otevřít, protože se musím 
pořád dívat na ni. Stojí u postele a civí na mě. Vypa-
dá jako alegorie Spravedlnosti, ale nemá ani meč, ani 
váhy. Jen na mě výhružně ukazuje prstem a připomí-
ná mi tak, že já jsem viník, a jako takový musím být 
potrestán. 

Možná, že můj řev přiměl sousedy zavolat na po-
licii, že se u nás zase něco děje. Vlastně by to ne-
bylo na škodu. Jestli opravdu přijedou, všechno jim 
vyklopím. Tenhle teror nevydržím déle snášet. Když 
se nepřiznám, jistojistě mě tahle zrůda donutí skočit 
z toho okna znovu. Nezamhouřím oka, dokud tu se 
mnou bude. 

Úterý
Nechce se mi věřit, že jsem se dožil rána. Venku 

je světlo. Zřejmě jsem opravdu na chvíli usnul, ani 
nevím jak. Dívám se na plachtu v okně a skutečně je 
vyrvaná, tak jak si to pamatuji z předešlé noci. Ne-
vidím na ní ale krvavý otisk dlaně, který tam určitě 
má žena zanechala. Viděl jsem ho. Začínám si po-
tvrzovat vlastní diagnózu – opravdu jsem se zbláz-
nil. Vidím věci, které neexistují. A může za to má ne-
přiznaná vina a to, že si nedokážu odpustit, co jsem 
svým činem způsobil. Včera určitě zase jenom foukal 
vítr a zrůda, kterou jsem viděl, byla jen výplodem mé 
fantazie. Nesnesu déle takové sebetrýznění. Jedu 
k doktorovi Vaillancourtovi.

Opouštím dům a při cestě přes nádvoří na mě 
zvídavě hledí sousedé snad ze všech oken. Jestli 
mne včera v noci slyšeli křičet hrůzou, musí si mys-
let, že jsem se dočista zbláznil. Jen se dobře podívej-
te. Možná, že mě vidíte naposledy. 

V nemocnici přijíždím k výtahu a stále přemýšlím, 
co chci vlastně doktorovi Vaillancourtovi sdělit. Při-
znat se? To nevím. Snad jej požádat o pomoc. Třeba 
mi poradí, co způsobuje mé halucinace, a předepí-
še mi nějaké léky. Buď jak buď, jsem tak vyčerpán 
a dezorientován, že opravdu potřebuji pomoc. 

Výtah se otevírá a já strnu hrůzou. Ve výtahu vi-
dím stát svůj přelud, mou ženu s  křivýma rukama 
i nohama, v  zakrvácené modrobílé košili a trpitel-
ským výrazem ve tváři. Hledí na mě a nehnutě stojí. 
Nějaký lékař vedle mě na mě nechápavě zírá. „Chce-
te pomoct do výtahu?“, ptá se a nabízí, že mne do 
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výtahu zatlačí. Polknu a tiše špitnu: „Ne, není třeba.“ 
Najíždím do výtahu a přeludu si nevšímám. Ona není 
pravá. Určitě není. Jen mi je krajně nepříjemné, že 
stojí přímo za mnou. Chvěju se strachy a na místě 
se rozpláču. Lékař se ke mně skloní a ptá se, zda mi 
může pomoci. Ne, nikdo mi nemůže pomoci! Ona tu 
je všude se mnou, protože se musím přiznat! Bože, 
musím vypadat jako úplný blázen. Přijíždíme do pá-
tého patra a já jedu co nejrychleji pryč od výtahu, ho-
nem k doktorovi Vaillancourtovi. Neohlížím se, zda to 
jde za mnou, prostě peláším co nejrychleji pryč. 

Čekárna je naštěstí prázdná a doktor mne oka-
mžitě přijímá. Přijíždím do ordinace – za stolem sedí 
věčně usmívající se doktor Vaillancourt. Za ním stojí 
má žena, balancuje na zlámaných nohách a kymácí 
se. Krev se jí dere z pusy a stále na mne hledí s ru-
kou nataženou před sebou, výhružně na mne ukazu-
jíc prstem. 

„Tak, jak se Vám daří? Událo se něco od té doby, 
co jsme se neviděli?“ ptá se mne hned na úvod dok-
tor. Musí vidět, že jsem silně rozrušen, přesto se mne 
ptá poměrně nenaléhavě. Nezmůžu se na slovo. Dí-
vám se stále na ni, ne na doktora. Doktor se pozasta-
ví nad mým nepřítomným výrazem a ohlédne se za 
sebe. S podivem se podívá zpátky na mě. „Copak? 
Něco tam vidíte?“ Jsem opravdu jako šílený. Ano, sa-
mozřejmě, že tam něco vidím! Něco, co mi posled-
ních pár týdnů nedá spát! Doktor se culí a čeká na 
mou odpověď. Změří si mě pohledem a něco si za-
píše do svých poznámek. V duchu se nutím vydat ze 
sebe hlásku, říct, proč jsem dnes přišel. Ale nenachá-
zím odvahu se veřejně přiznat k něčemu tak ohavné-
mu, jako je vražda. Hnusil bych se sám sobě, kdy-
bych to vyslovil nahlas, a doznal se k tomu, že jsem 
svou ženu zabil. Bojím se, že trest mne stihne tak jako 
tak. Ať už v podobě vězení, sebevraždy, nebo pomsty 
mé mrtvé ženy. Ne, nedokážu to říct. Příliš se bojím 
následků doznání. Jít do vězení by byla veřejná ostu-

da. Tiše trpět a trestat se až do smrti výčitkami svě-
domí, to je boj, který povedu sám a v tajnosti. 

Odcházím od doktora Vaillancourta. Nezlobil 
se, že jsem mu nic neřekl. Chápavě pokynul hlavou 
a rozloučil se se mnou. Uvidíme, jak dlouho tento 
svůj boj vydržím, než jej znovu vyhledám. Opouštím 
čekárnu, když v  tom znovu vidím ji. Vypadá to, že 
se mou bude nadosmrti úplně všude, ne jen u mě 
doma, když se snažím usnout. Dělám, že ji nevidím 
a projíždím čekárnou ke dveřím. Vyjíždím na chodbu 
nemocnice, a je tam znovu. Je všude, kam se podí-
vám. Stojí, civí a ukazuje na mě prstem. Možná jsem 
nezaplatil životem, ale brzy mne připraví o duševní 
zdraví, mrcha!

Jedu rychle k výtahu a snažím se před svým dé-
monem utéct. Ujíždím s  vozíkem tak rychle jak se 
jen dá. Kdykoli zvednu oči, mám ji zase před sebou. 
Před tím se snad ani nedá utéct. Spěchám k výtahu, 
který je plný lidí a vidím, že se už zavírá. Muž ve vý-
tahu mne vidí a honem mačká tlačítko pro otevření 
dveří, ale už je pozdě. Přijíždím ke dveřím výtahu a ty 
se mi zavřou přímo před nosem. Sešroubovanýma 
nohama narážím přímo do plechových dveří. Boles-
tí zakřičím, až se všichni na chodbě ohlédnou. A za 
tohle všechno můžeš ty, ty čubko jedna! Vzteky na-
rážím vozíkem do dveří výtahu a opakovaně do nich 
bourám, v naději, že se mi výtah ještě otevře. Dveře 
výtahu se otevírají a já se je honem snažím rozrazit, 
abych svému přeludu co nejrychleji ujel, když v tom 
se přední kola mého vozíku propadnou a třicet čísel 
dolů. Leknutím se podívám pod sebe – přímo přede 
mnou je otevřená výtahová šachta. Vozík už je příliš 
nakloněn a nedokážu vycouvat. Mé počínání sledují 
kolemjdoucí, kteří mi spěchají na pomoc. Už je poz-
dě. Tvář mé mrtvé ženy se na mě strnule šklebí, vo-
zíček se propadá ještě níž a já se řítím na dno výta-
hové šachty. 

Vyhrála. Dostala mě.

Alena Čadová (*1989)
Studovala všeobecné gymnázium a jazykovou školu. Aktuál-

ně, dle svých vlastních slov, pracuje jako „kancelářská krysa za-
vřená v open space offi ce“. Horrorovému žánru propadla již v út-
lém věku a stal se její posedlostí. Svůj první horror napsala v sedmi 
letech. Aktivně do žánru vstoupila jako autorka scénářů horroro-
vých krátkometrážních fi lmů. Na tomto poli sklidila několik úspěchů 
v různých soutěžích. V „Marquee Lights Competition 2015“ se se 
scénářem Knock, Knock probojovala do fi nále (TOP 16). Do fi nále 
(TOP 6) se v „Avanti Productions Screenplay Competition 2015“ do-
stala se scénářem krátkometrážního groteskního horroru o normali-
zaci, komunismu a vzestupu dělnické třídy Paralela. O 4. a 5. mís-
to se dělila v soutěži „Inner Image Media: Scripts Get Made Horror 
Competition 2015“, tentokrát se scénářem horrorového thrilleru 
There‘s a Monster in My Closet. Na výhru dosáhla v srpnu 2016, 
kdy se scénářem I would give anything vyhrála londýnskou sou-
těž „New Renaissance Film Festival“ v kategorii Nejlepší tříminuto-
vý scénář. V současnosti se pokouší o klasickou povídkovou tvor-
bu. Malování se začala již v pěti letech věnovat jako zálibě, která 
se později vystupňovala v prodej několika obrazů, ilustraci na titul-
ní straně minulého čísla Howarda a aktuálně v antologii erotických 
horrorových povídek Poslední polibek.
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Šte  o
Bula

Šochová
Vojtíšek

Poch
Bo ek & Zubík

Bílek
Diuk

Haidingerová

Strach a chtíč. Patrně dva nejstarší, nejsilnější a nejpronikavější lidské pocity, které mohou narůst 

do takových výšin, že je lidská mysl i tělo přestanou ovládat. Svou představu spojení horroru a sexu 

v devíti povídkách předkládá deset českých autorek a autorů. Můžete se nechat chytit mrazivou vášní 

strachu. Objednávejte na kontaktech autorů a autorek nebo na www.kniznieshop.cz.


