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HOWAR D – 25/2017

 Milí chlíváci a chlípné čtenářky,
Vaše mokré sny se staly skutečností. Vyperte kapesníky, navštivte svého drogistu či zelináře, tohle číslo 

je 18+. Pronikneme nejen do tajů, krás, zákoutí, hnusu i krásy spojení porna a horroru. Tématem tohoto čísla je 
totiž pornohorror a erotika v horroru, tedy nejen tak nějaké nahotinky ale… Však víte. Ruku na srdce, či jiný tě-
lesný orgán, čistě jen pornem bychom téma neuživili, takže občas od něj odskočíme k řízné a otevřené erotice 
či okolnostem, kde ta pomyslná hranice mezi pouhou erotikou a zjevným pornem je nezřetelná či pochybná. 
A nenimrejme se teď v jakýchsi žánrových nuancích, co ještě je pouhou erotikou a co už je pornem. Užijme si 
nejtělesnější podobu horroru plnými doušky. Čeká vás tedy tradiční výběrový přehled z fi lmu i literatury, naše 
subjektivnější náhledy na oblíbené erotické scény i krátké seznámení s odborníky na slovo vzatými. Užít si tak 
jistě můžete rozhovor s pornoherečkou Angel Wicky, která se nedávno převtělila v Pinheada trýznícího své oběti 
rozkošemi mukami pekelnými. Tématu se drží i jeden z profi lů a článek o českých pornohorrorových stránkách.

Své k tomu má jistě co říci i americký spisovatel John Everson, jehož nám je čest vám představit nejen 
prostřednictvím rozhovoru, ale i překladu jeho povídky a recenze knihy. V posledním rozhovoru si pak popo-
vídáme nejen o Draculovi se spisovatelem Brianem Storkerem.

Povídkovou část jsme tentokrát věnovali prvním šesti příčkám soutěže O krvavý brk, která byla vyhlášena 
v souvislosti s letošním HorrorConem, o němž také ztratíme pár slov. Povídky si můžete přečíst v pořadí od 
šestého do prvního místa.

Nechybí samozřejmě tradiční zásoba recenzí, článků a jiných věcí, které na našich virtuálních stránkách 
nalézáte pravidelně.

Takže, přesvědčte se, že máte dobrou skrýš, že vás nevyruší matky, dědečkové, manželky, milenci či sou-
rozenci a pořádně si toto číslo užijte. Kdo ví, kdy zase budeme takhle otevření a rozdivočelí.
Tak dovi v marci!

Ron Jeremy
Honza Vojtíšek
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 Naše nejoblíbenější
erotické scény v horrorech
Čím lepším začít toto tematické číslo než odhale-

ním našich vášní prostřednictvím oblíbených erotic-
kých scén, na něž jsme narazili v horrorech? Protože 
není zač se stydět. Tři scény, které nám prostě utkvě-
ly v paměti, zasáhly nás (lhostejno čím, ale na to nám 
stejně určitě neskočíte)… ano, snad i vzrušily. Jaké 
jsou ty vaše?

Andrea Parezová
Vzhledem k mé diagnóze, akutní Combsofi lóze, 

jsem si při zadání tématu ihned vzpomněla na scénu 
z krátkého fi lmu na motivy H. P. Lovecrafta, Evil Cler-
gyman (1988). Jeffrey Combs, v roli chlípného kněze 
Jonathana, je mimořádně sexy po celou stopáž sním-
ku, to je bez debat. Kraťas obsahuje tolik loudivých 
pohledů, že Jeffrey suverénně válcuje všechny pejsky 
z pořadu Chcete mě? Nicméně za nejvíc sexy scénu 
považuji část, ve které za Jeffreym dorazí jeho milenka 
v podání Barbary Crampton (jejíž zadeček dělá z to-
hoto dílka velmi příjemnou podívanou i pro mužskou 
část osazenstva), a  kdy se kněz, kterého rozhodně 
doma chcete, začne chtivě svlékat. V prvé řadě si zu-
řivě strhne kolárek, pak i zbytek svršku. Poté prohlásí, 

že „jeho náboženstvím je její tělo“ a jdou na věc! Pak 
je tu ale ještě ten hnusný kryso-muž s fetišem na zad-
ky, který rozhodně kazí romantiku.

Nejdivnější fi lm, co mě kdy vzrušil? Bezesporu 
černobílý řecký psycho noir Singapore sling: O an-
thropos pou agapise ena ptoma (1990), fi lm, který 
nemá absolutně žádné hranice. Hlavní ženská dvoji-
ce, dcerka a matka, očividně psychicky nemocné, žijí 
samy v obrovském sídle, kde si dennodenně libují ve 
společných BDSM hrátkách. Nutno dodat, že holky 
se opravdu nestydí, máme tedy možnost zpod žu-
pánků a volánů vidět snad všechna možná místečka 
ženského těla, byť občas v dosti neobvyklých situa-
cích. Na toto místo zabloudí zraněný muž, pátrající 
po své dávné lásce. Tuto novou hračku si ženy roz-
hodnou ponechat a pojmenují jej „Singapore Sling“. 
Muž se stává objektem jejich sexuálních tužeb, je ne-
sčetněkrát osouložen, pomočen, pozvracen, elektro-
šokován, nicméně ke konci fi lmu se k hrátkám při-
dává dobrovolně a celá scéna je již jen lehce kinky 
a dosti vzrušivá. Je tu všechno, co si člověk může 
přát. Prsa, náhubky, provazy a incest! A možná přijde 
i Velká žranice.
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Divné „motýlky v břiše“, spolu s  lehkým úsmě-
vem na rtech mi vyvolává scéna z fi lmu The Rocky 
Horror Picture Show (1975), ve které Dr. Frank n‘ 
Furter, jakožto transka z planety Transexual z galaxie 
Transylvánie, osouloží heterosexuální manželský pár, 
nejdříve Janet a následně Brada, šibalsky převlečený 
vždy za opačné pohlaví. Záhy je odhalen, následuje 
šok, oběť se brání, ale nakonec si Frankovu přízeň 
velmi užívá. Vše je točeno decentně, přes spuštěná 
nebesa postele vidíme tedy jen stíny a slyšíme hlasy. 
Jo, uznávám, je to trochu divné, ale co, Sweet Tran-
svestite jede!

Kristina Haidingerová
Začnu asi tou, kterou jsem viděla jako první, kaž-

dé poprvé tak nějak lépe utkví. V barvitém ztvárnění 
Stokerova díla Bram Stoker’s Dracula (1992) je jis-
tá velmi smyslná a zároveň děsivá scéna, kdy sexy 
zrzka Lucy Westenra (Sadie Frost), omámená a  jen 
spoře oděná, prochází nočními zahradami bičovaný-
mi bouří. Na konci své cesty se dostane do spárů 
vlkodlaka (v němž se skrývá sám Dracula Garyho Ol-
dmana). Tato bestie se se svůdnou kráskou páří tak-
řka po lidském způsobu, a  to nakonec i před zraky 
Wilheminy Murray (křehké Winony Ryder), Draculovy 
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pozdější milenky. O tom, že se mi tato scéna tehdy 
coby dvanáctiletému děvčeti zaryla do kůže, svědčí 
i fakt, že jsem velmi podobný akt přidala i coby ilu-
straci svého tehdejšího šuplíkového horroru „Hříšný 
anděl.“ Dodnes si pamatuji, jak mi při jeho kreslení 
přes rameno zvědavě nakukovala naše učitelka tě-
locviku.

Ani ne dva roky poté přišla ovšem scéna, která 
část mého mužského já ovlivnila navždycky – napa-
dení Louise De Pointe Du Lac (Brada Pitta) Lestatem 
(Tom Cruise) v Interview With The Vampire (1994). 
Jeden bezmocný mladý a krásný (samozřejmě) muž 
krvácející v náručí silnějšího (rovněž přitažlivého, sa-
mozřejmě), to bylo to pravé ořechové, dodnes mě 
tyto scény fascinují, což se velmi odráží i na mé sou-
časné románové tvorbě.

Poslední mojí nej scénkou je poněkud „tradiční“ 
upírská scénka slečny Sookie Stackhouse (Anna Pa-
cquin) a Billa Comptona (Stephen Moyer) z True Blo-
od (2008). Erotických scén je v tomto seriálu tolik, že si 
je nelze všechny zapamatovat. Ale nejvíce mě oslovila 
tato – takzvaný „fi rst bite“, který je zobrazen s realistic-
kým množstvím krve i zjevného utrpení oběti. Ne, že by 
se mi nelíbily scény s Ericem Northmanem (Alexander 
Skarsgård), dokud měl dlouhé háro, byl docela dost 
sexy, nebo třeba s něžnou i žhavou zrzkou Jessicou 
Hamby (Deborah Ann Woll), ale jsem holt staromilec, 
který má rád, když upír vypadá hned na první pohled 
alespoň trochu jako upír – odráží tajemství a zjevné ne-
bezpečí, vyvolává strach z neznámého, z něčeho pra-
starého, nelidského a nejlépe i pořádně dravého.

Honza Vojtíšek
Trochu jsem přemýšlel, jak svou první vybranou 

scénu odůvodnit a  vystihnout více než jednou vě-
tou. A ona to nakonec udělala Kristina za mě. Ano, 
má první vybraná erotické scéna, která mě zaujala 
a dodnes mi utkvěla v paměti, totiž pochází z  její-
ho románu Ti nepohřbení. Zanechte mrmlání o  re-
klamě, podbízení a propagaci a sami si to přečtěte. 
Kristina sama v předcházejících řádcích odhalila, že 
má upírskou erotiku nastudovánu a probádánu více 
než dvanáctiletá návštěvnice obecní knihovny, a že jí 
dala více než jen provzdychané zasněné noci s obě-
ma rukama pod peřinou. Kristina moc dobře ví, že 
upíři možná jsou romantici, ale za touhle maskou se 
skrývají zvířecí bestie. Divoké, nezkrotitelné, hlado-
vé. A  tak, když nechala dvě postavy svého románu 
rozdat si to na hromadě růží, kde jejich těla nedrásá 
jen erupce chtíče, ale i ostré trny, brněl mě z toho… 
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nevím proč, ale každý polštářek prstu. Ta scéna je 
úžasná, pro svou erotičnost, i  souběžnou bolest. 
Obě polohy této scény vnímáte úplně stejně. Je vám 
to líto, ale zároveň závidíte. A chcete tam být. Prožít 
to na vlastní smysly. Tato scéna ve vás dokáže od-
halit a probudit vaše skryté a dosud netušené směry 
vaší náruživosti.

Hustě atmosférický horror Adriána Garíi Bogliana 
Ahí va el diablo (2012) mě zaujal, potěšil a obšťastnil 
hned dvakrát. Nejen, že mi ukázal, že výtečný horror, 
který okamžitě zařadím do své top desítky, se dá na-
točit i v roce s dvojkou na začátku letopočtu, ale ob-
sahuje druhou nejlepší erotickou scénu, jakou jsem 
kdy ve fi lmu viděl. Ne, nebudu ztrácet čas zmínkou 
o té první, protože není v horrorovém fi lmu, ale přesto 
s ní tahle má jednu věc společnou. Oba aktéři té scé-
ny v ní jsou zcela oblečení. Dva manželé sedí v autě 
a začnou probírat trable svého sexuálního života. Jak 
kvůli dětem na sebe nemají čas, vzpomínají, kdy na-
posled si spolu užili a  tak… Rozhovor je nakonec 
rozpálí natolik, že on jí rozepne kraťasy a doslova to 
vezme do svých rukou. Tedy, jen do jedné. Ale šikov-
ný muž si poradí i  jednou rukou. Nejde ovšem jen 
o vizuální stránku věci. Oba manželé přitom svůj roz-
hovor neukončí, začnou si naopak, aniž by manžel 
přestal manželce klikat na myšku, sdělovat svá popr-
vé. A ona kombinace vizuálu s dialogem, doprovoze-

ná velmi přirozeným herectvím obou aktérů, ze scé-
ny činí něco opravdu silného a nezapomenutelného. 
Ona sotva tříminutová scéna doslova jiskří chtíčem, 
elektrizuje erotičností a vztyčuje oslavný prapor smy-
slnosti. Tohle prostě zahýbe rozkrokem i obstarožní-
mu hlemýždi.

Na závěr jsem si nechal scénu nejproblematičtěj-
ší, zároveň však nejzajímavější, nejmonumentálnější, 
prostě opravdu nej. Stephen King, čest všem jeho 
žánrovým zásluhám, mě ve své tvorbě dokázal šoko-
vat a překvapit dvakrát. Myslím ale fakt jako dostat, 
kdy mi padla brada až do sklepa, protože něco tako-
vého jsem od autora jeho formátu, pověsti a presti-
že opravdu nečekal. O prvním překvapení jsem psal 
v Howardu minimálně dvakrát. U té druhé je vám už 
samozřejmě jasné, že se týká sexu. Kdykoliv se o ni 
někde zmíním, část lidí z debaty je dost překvape-
ná (většinou ti, kteří ten román neznají), další, snad 
stejně výrazná, ne-li výraznější, část si mě okamžitě 
zaškatulkuje jako pedofi lního úchyla. Což je zajíma-
vé, protože svým způsobem na té scéně vlastně není 
vůbec nic erotického. Ano, je v ní sex, hodně sexu, 
ale, a to je právě na té scéně silné a působivé, ero-
tika či chtíč není jejím hlavním motorem. Abych vás 
již dlouho nenapínal… Ale ještě, než té scéně stáhnu 
kalhoty a odhalím ji v celé její nahotě, považuji za dů-
ležité upozornit, i právě pro to, abych moc nezkazil 
její sílu a kouzlo, že ti, kdo ještě nečetli Kingův ro-
mán To a chystají se k tomu, by následující mé řádky 
měli raději přeskočit. Protože tu scénu považuji za 
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jednu z nejdůležitějších a nejpodstatnějších z celého 
románu, je opravdu silná, překvapivá a zasáhne. A já 
bych vás nerad o pocity, které vyvolá, připravil. Tak-
že, už nečtete. No, tak… Varuji vás! Fajn. Vy ostatní 
vězte, že mou nejzajímavější, nejnečekanější a nejví-
ce překvapivou erotickou scénou v horroru je (před)
pubertální dětský gangbang hlavních hrdinů v kaná-
le v závěru dětské části To Stephena Kinga. Tohle je 
prostě šílená scéna, zároveň však silná a jedna z nej-
výmluvnějších. Tvrdí se, že To je o strachu, zlu reál-
ného života a síle přátelství. A scéna, o níž mluvím, je 
nejjasnějším projevem toho posledního. Toho přátel-
ství, oddání se, obětování. Protože Beverly se obětu-
je, aby to přátelství udržela, zachránila, aby zachráni-
la své přátele. Ona to neudělá proto, že se jí zapalují 
lýtka a svrbí pokladnička, ono taky, kdo by byl nadr-
žený a myslel na sex poté, co do temnoty zažene kr-
velačného klauna… A přesně o tom mluvím. Dětská 
mysl ve své relativní nevinnosti věří na strachy a pod-
léhá jim mnohem více než ta dospělá. A Beverly, pro-
tože je psychicky nejvyzrálejší ze šťastné sedmičky 
(ne, nehádejte se se mnou, raději si to znovu pře-
čtěte), přesně tohle ví a uvědomuje si to. Taky moc 
dobře ví, co duše, dosud sevřené prožitým otřesným 
a děsivým zážitkem, vyvede z temnoty šílenství. Pou-
ze a jedině jiný silnější a pronikavější zážitek. A ruku 
na srdce, každý z nás si to období prožil (nebo ho 
právě prožívá), co je pro jedenácti či dvanáctiletého 
člověka silnější než sexuální zážitek (obzvláště ten 
první)? Ne žádné snění, ale skutečný zážitek? Bever-
ly to tedy neudělá proto, že ji bere gangbang v za-
tuchlém kanále, ale proto, aby přivedla své kamarády 
zpět do reality, aby přebila děsivý zážitek, aby jejich 
mysl zaměstnala něčím silnějším. Neudělá to z touhy 
chtíče, ale z touhy přátelství. Neudělá to, aby si užila, 
ale aby zachránila sebe i své kamarády. Proto jim dá 
to, o čem v noci a někteří i přes den – že ano, Bene – 
dosud jen snili. Snesla jejich sny na zem, učinila je re-
alitou, skutečností, nedílnou součástí jejich kamarád-
ského pouta. Chápete? Je v ní pramálo erotického, 

přesto je ta scéna silná, kurevsky silná, natolik, že se 
nikdy neobjeví v žádné fi lmové adaptaci. Což je mož-
ná dobře, protože by jí to vzalo tu auru kouzelnosti.

Alena Čadová
Silent Hill 2 (2001) -

Pyramid Head ve dvou manekýnách
Před třemi lety přišel James Sunderland o svou 

milovanou ženu Mary. Mladou, pěknou ženu krev 
a  mlíko stihla vážná nemoc a  po zbytek života ji 
upoutala na nemocniční lůžko.

James a Mary si nestihli pořídit děti. Vážná dia-
gnóza jednou provždy narušila jejich sexuální život 
a trýznivá choroba měnila manželčinu podobu Jame-
sovi takřka před očima. Ač oddaně zůstával po jejím 
boku až do posledních chvil a dlouhé měsíce sledo-
val proměnu jejího chřadnoucího těla, jen těžko do-
kázal ovládnout svůj pohled, jenž se co chvíli stáčel 
do odvážných výstřihů nesmírně sexy zdravotních 
sestřiček, které, sklánějíc se nad postelí Jamesovy 
umírající ženy, vystavovaly na odiv své bledé záňadří.

Překypující, nevybitá sexuální energie tlačila fru-
strovanému Jamesovi na mozek a  divoké erotické 
fantazie mu pomáhaly uvolňovat napětí. Přesvědčen, 
že ve skutečném životě by nebyl schopen ženu zná-
silnit nebo ji fyzicky trýznit, oddával se šíleným před-
stavám, kterými si vynahrazoval chybějící sexuální 
vybití v reálném životě.

Tři roky po úmrtí své ženy dostává James dopis. 
Je zván do města Silent Hill, kde se má se svou že-
nou znovu shledat. Vzkaz je podepsaný Mary samot-
nou. James se vydává do města, jenž je věčně zaha-
leno mlhou, aby zjistil, kdo je autorem dopisu.

V  šíleném městě Silent Hill se svět po každém 
zaznění sirény mění v  iluzorní dimenzi připomínající 
peklo a  James zde naráží na nespočet nelidských 
zrůd. Za výstražného chrčení vysílačky, upozorňují-
cího na blížící se nebezpečí, naráží James na zmu-
tované zdravotní sestřičky s nádorem místo obliče-
je, jejichž krátké, upnuté a skoro průsvitné uniformy 
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zdůrazňují jejich dokonalé křivky. Škubavými pohy-
by máchají kolem sebe nožem a celé křivé se potácí 
temnými chodbami ve snaze Jamesovi ublížit.

Deformovaných nestvůr potkává James v  Si-
lent Hill mnoho. Mučivým obrazům Jamesovy my-
sli, zhmotněným do podob bizarních horrorových 
monster, ale vévodí temný pán podsvětí jménem Py-
ramid Head. Tento nesmírně maskulinní, statný řez-
ník, oděn jen do sukna z lidské kůže, nosí na širokých 
ramenou bizarně velikou, kovovou konstrukci připo-
mínající pyramidu, která tak zcela zakrývá jeho hlavu. 
Mohutnými prackami sune Pyramid Head za drnči-
vých a skřípavých zvuků po zemi ohromně těžký, ko-
losální meč, kterým přetíná vedví vše živé, co se mu 
postaví do cesty. Disponujíc abnormální fyzickou si-
lou stahuje ženy jediným škubnutím z kůže a znásil-
ňuje vše, co má rozkrok.

Pyramid Head je chvíli skryt ve stínu potemně-
lých chodeb a Jamesovi se nikterak nestaví do cesty; 
jen je zkrátka přítomen a hlavního hrdinu děsí, aniž 
by on sám si byl vědom důvodu jeho přítomnosti. Při 
prvním bližším střetu je ale James svědky děsivého 
výjevu, kdy Pyramid Head coby ztělesnění mužnos-
ti a dominance ukájí své pudy na dalších nelidských 
stvořeních  – dvou ženských fi gurínách, jejichž hor-
ní polovina je nahrazena dalším párem nohou, aby 
tak jedna fi gura disponovala hned dvěma rozkroky. 
Oživlé fi guríny tak místo torza a hlavy mají další klín, 
a  zběsile máchají nohama, zatímco Pyramid Head 
nemilosrdně klátí jejich dolní polovinu. Za temného, 
hrdelního hučení a občasného sténání Pyramid Head 
znásilňuje obě fi guríny, dokud ze všech jejich rozkro-
ků necrčí krev a posléze jejich mrtvolky nechává po-
hozené ležet na zemi. Ukojen popadá svůj obří meč 
a pomalu odchází ze scény, dokud znovu nepřijde 
potřeba ukojit jeho touhu znásilňovat.

Atakován šílenými sexuálními monstry boju-
je James o život a nadále hledá svou mrtvou ženu 
Mary, která jej údajně do města Silent Hill pozvala. 
Oživlé fi guríny s druhým párem nohou místo trupu 
Jamese pronásledují a  napadají, a  tak odhání tyto 
své výplody fantazie pryč a zuřivě se jim brání za po-
moci prkna s hřebíkem, kterým je bije do horního roz-
kroku, dokud nepadnou k zemi a nevykrvácí.

Ač se zdá být Pyramid Head nemyslícím, vražed-
ným monstrem, ve skutečnosti je jen odrazem muče-
né Jamesovy mysli a  jeho postava je pro rozšifrování 
Jamesova údělu klíčová. Pyramid Head se zjevuje všem 
těm, kdo zhřešili, a svou přítomností jim připomíná jejich 
hříchy, jež zůstaly bez trestu. Ztělesňujíc jak soudce, tak 
vykonavatele trestu, zjevuje se Jamesovi a připomíná 
mu šílené sexuální fantazie, jimž se oddával, když mu 
nemocná manželka nemohla nadále sloužit jako sexu-
ální objekt. Těžký, kolosální meč, který Pyramid Head 
vláčí po zemi, je falickým symbolem znázorňujícím sex, 
maskulinitu a mužskou dominanci. Pyramid Head před-
stavuje vše to, čím by si James přál být, ale jeho vědo-
mé Já to popírá – nezkrotnou sexuální bestií, jenž nemá 

emoce a pouze uspokojuje své pudy. Ve skutečnosti je 
totiž James zlomeným, zesláblým mužem, který truchlí 
pro svou mrtvou ženu a který má na její smrti svůj podíl 
viny. Postavu Pyramid Heada si tak lze vyložit jako ar-
chetyp Stínu – odvrácenou stranu našeho Já, ztělesnění 
našich nejhorších myšlenek a představ, které ze strachu 
před sebou samými ukrýváme do podvědomí, jelikož 
nás sice lákají, ale zároveň děsí.

Evil Dead (1981) – Klácení lesa
Dva mladé páry a jedna plonková dívčina odjíždí do-

volenkovat do lesa, který úplně dobře neznají. V mapě 
se Ash sotva vyzná, opuštěná lesní chata své návštěv-
níky vítá výstražným kymácením houpačky na verandě, 
a z  lesa se line ponuré volání nelidského hlasu: „Join 
us…“. Neprozíravá mládež se i přesto neváhá v chatě 
ubytovat a  dalším porušováním naprosto základních 
horrorových pravidel si koleduje o pořádný masakr.

Nechť je pro všechny budoucí nešťastníky vytesá-
no do kamene, že najdu-li ve sklepě knihu obalenou lid-
skou kůží, plnou rituálních symbolů, nečtu z ní; nepou-
štím si tajemné magnetofonové pásky, které jsem našel 
ve sklepě; line-li se ze sklepa nějaký zvuk, nechodím 
tam, protože to není ‚jen nějaké zvíře‘; a do lesa cestu-
jeme zásadně s více než jen jednou baterkou.

Oba mladé páry se zdají být příliš zaneprázdněny 
samy sebou a varovným znamením nehostinného lesa 
nevěnují pozornost. Cheryl, jediné to spanilé děvče, 
které do lesa nepřijelo sexovat, se pozdě v noci poza-
stavuje nad voláním temného hlasu znějícím mezi stro-
my. Neochotna přistoupit na tuto hru na kočku a myš, 
hledá pohledem mezi stromy někoho, kdo si z ní jen 
snaží vystřelit. Na démony a duchy Cheryl nevěří, a sta-
tečně se tak vydává ven z chaty, aby zjistila, který bídák 
se za oním fórkem skrývá. Cheryl si tak z výletu přece 
jen odveze zážitek, protože byť přijela do lesa bez part-
nera, i ona si o víkendu zasexuje.

Rape scény se poměrně těžko inovují. O to větší 
překvapení přinesl na plátna kin první díl Evil Dead, 
když nechal nebohou Cheryl zápolit ne s  nějakým 
strangerem, který by ji jednoduše povalil do listí 
a znásilnil, ale s  lesem samotným. Hlavním nepříte-
lem ve fi lmu je totiž les sám, respektive zlo, které jej 
obývá. Cheryl se tak uprostřed noci na lesním pahor-
ku chvilku rozhlíží vlevo vpravo, odkud se tajemné 
volání ‚Join us‘ line, když se pod jejími rozkročenými 
nohama otevře zem a z mechu a kapradí náhle vy-
vstane trnitá větývka, jež jí začne omotávat oba kot-
níky. Roztahuje jí nohy daleko od sebe a na stehnech 
nechává krvavé šrámy, jak se trny nekompromisně 
noří do její kůže. S trnitou větví kolem krku, jež se po-
stupně utahuje v smyčku, se Cheryl snaží chytit ve-
dlejšího stromu a větve ze sebe setřást, ale zlo lesa 
je silnější. Ruce, krk i trup omotávají další větve, pá-
rají Cherylin bílý župan na cáry, a spanilá Cheryl ná-
hle stojí mezi stromy oděna jen do lesního porostu. 
Povalena na zem zápolí z posledních sil, zvedá hla-
vu a vyhlíží onen fi nální, poslední klacek, kterým by 
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les své dílo dokonal. Ze tmy vyvstává mohutná větev 
a nemilosrdně se noří do Cherylina klína. Zlý duch 
lesa vstupuje do jejího těla.

Budiž proto zařazeno mezi pravidla pro přežití 
v horroru, pro nás, děvčata, že znásilnění stromem 
je reálná hrozba, a do lesa proto nevstupujeme jen 
v kalhotkách a županu, abychom stromům nepřipa-
daly příliš sexy.

Antikrist (2009) – Než zavládl chaos
Kontroverzní dánský tvůrce Lars von Trier potvr-

dil snímkem Antikrist svou pověst autora, který jako 
by točil stále tentýž fi lm – o hrdinovi / hrdince vysta-
vené naprosto extrémním podmínkám. Rozporuplný, 
záměrně kontroverzní Antikrist láká a uvádí své divá-
ky v neklid svou neuchopitelností. Dívat se na Anti-
krista jako na realistický fi lm je stejné jako považovat 
poezii za nudný, podivně napsaný příběh. Hlavní síla 
Antikrista je totiž v  jeho alegoričnosti. Navzdory ex-
plicitním a naturalistickým scénám zůstává fi lm z es-
tetického hlediska dokonalým – krásným, ale přitom 
nechutným, a dokonale bilancuje na hranici surového 
realismu a symbolické, poetické alegorie.

On (William Defoe) a ona (Charlotte Gainsbourg) 
se velmi milují. Ona je žena-čarodějnice. Pohanská, 
démonická, nevypočitatelná. On je spasitel, racio-
nální a hrdý. Jsou jako dva principy, jenž se přitahují 
a odpuzují zároveň. Jsou Adam a Eva, jenž se spo-
lečně vydávají do Edenu, chaotické náruče přírody, 
aby zde zkoumali temná zákoutí lidské psýché. Co je 
ale důvodem jejich alegorické odysey?

Jak by řekl Freud, za všechno může sex. I když 
Defoe – terapeut ve snímku tvrdí, že Freud je mrt-
vý a moderní psychologii už nezajímá. Příběh naše-
ho Adama a Evy otevírá esteticky dokonalý, černobílý 
prolog. Zde nachází Trierovo lpění na strnulém ges-
tu a kráse lidského propojení svůj pomyslný vrchol, 
když v doprovodu majestátních tónů Händelovy vel-
kolepé „Lancia Chi’o  Pianga“ sledujeme explicitně 
pojatou soulož manželského páru. Záběry souložící 
dvojice jsou v  extrémním zpomalení dokonale ob-
scénní, podmanivou podívanou.

V  těsném sousedství sledujeme vrchol rozko-
še a  tragédii, když během divoké soulože v koupel-
ně přelézá malý syn ústřední dvojice ohrádku a míří 
k otevřenému oknu, fascinován zimní vánicí a vloč-
kami sněhu padajícími na parapet. V dětském poko-
ji se u stropu vznáší plyšový medvídek přivázaný za 
přední tlapku k balonku. Pokojem se žene vítr a chla-
pec vylézá na psací stůl. Manželský pár souloží na 
hlučící pračce, nevědě o synově počínání. Syn sha-
zuje ze stolu sošky Tří žebráků, jejichž symbol je pro 
význam fi lmu stěžejní a je mu věnována celá poslední 
kapitola fi lmu. Vstupuje na zasněžený parapet, hned 
po prvním krůčku mu ujíždí noha a ve velmi zpomale-
ném záběru se za doprovodu operní árie snáší spolu 
se sněhovými vločkami k zemi. Na parapetu zůstá-
vá ve sněhu šmouha a pod oknem na chodníku leží 
bezvládné chlapcovo tělo. Toto opojně poetické po-
jetí vytváří výrazný kontrapunkt ke smrti dítěte – tra-
gickému vrcholu, k němuž dochází simultánně s or-
gasmem chlapcových rodičů souložících v koupelně.
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 Proti proudu:
 Jason Voorhees

Jako dravá menstruace ženského rozpuku, vlaš-
tovky a  remaky horrorových klasik, se na různých 
místech a v různých podobách vrací rozličné ankety 
a soutěže o nejoblíbenější a nejlepší horrorové po-
stavy. A v nich na čelních (ba nejčelnějších až fi nálo-
vých) místech nejednou narážím na netečně se po-
hupujícího, nejtupějšího horrorového záporáka všech 
dob. Což, samozřejmě, protože bych zde o tom jinak 
nepsal, prakticky vůbec nechápu. Čím si to zaslou-
žil? Nepadá mu to do klína samovolně a bez jeho 
přičinění stejně jako hlava jeho matky? No baže, jen 
považte.

Jason Voorhees. Tupější než jeho nejoblíbeněj-
ší vražedný nástroj, charakterově nezáživný, myšlen-

kově a nápaditostí neproduktivní retard. Přizdisráč, 
který nebyl ani první, neb jej předběhl mnohem sym-
patičtější, temnější a  z  fi losofi ckého i  zlověstného 
hlediska sofi stikovanější Michael Myers, ani nedoká-
zal svou sérii rozjet sám. Musela to za něj udělat jeho 
matka. Takřka doslova jej do fi lmu přitáhla za ručičku 
a dost dlouhou dobu mu pak ještě našeptávala. Pro-
stě klasický mamánek. No vážně. Když ho potřebo-
val využít Freddy Kruger, stačilo Jasonovi předhodit 
ksicht jeho matky a Jason jen tupě zíral a skákal, jak 
Freddyho ohořelé rty pískaly. A pak stejně dostal na 
prdel.

A to ještě není všechno, Jason je natolik netvárný 
a slabý, že se celé tři fi lmy z  jeho série takřka zcela 
obešly bez něj. Celé tři fi lmy, víme? V prvním za něj 
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makala matka, v dalším nějaký tatík a ve třetím ho 
nahradila jen jakási temná duše, přeskakující z  těla 
do těla. Protože Jason to všechno nedokázal dělat 
ani ze své vlastní vůle, musel se v něm usadit něco 
jako pekelný démon a vést ho, když už tu nebyla jeho 
maminka, aby ho vedla za ručičku.

Prostě klasický dementní neschopný spratek, 
stojící takřka celou sérii na základě:

„Já Jason. Ty umřít.“
„Proč?“
„Protože já Jason a ty umřít!“
Je zcela nepraktický a podlézavý. Děsivější a pů-

sobivější pytel, který nosí na hlavě celou dvojku a kus 
trojky, nahradí pozlátkově kýčovitou cool hokejovou 
maskou. Chápete? Když poprvé vlezl do jezera, tak 
se hned utopil, kdo by ho pustil na led hrát hokej? 
Zcela jistě impotentní, protože závistivě zabíjí hlavně 
sexuálně aktivní jedince a své nepoužitelné degene-
rované (a pravděpodobně uhnilé) mužství si kompen-
zuje dlouhou mačetou. No, ještěže mu nedali naleš-
těný bourák. Neoriginální. V některých případech fakt 
divák zažívá silný pocit déjà vu, protože se mu zdá, 
že to všechno již od Jasona viděl (ve trojce Jason 
zcela nepokrytě vykrádá předchozí dva fi lmy). Ani 
moc nápaditý. Prostě tupá hora masa, která jen jde 
(ano, je také, mimo jiné, lenivý) a máchá kolem ma-
četou. Já Jason, ty umřít!

Jason Voorhees je prostě nýmand. Klasický 
otravný nezmar, který ne a  ne zemřít. Tupá opice 
jdoucí kupředu bez kreativity, zápalu a nějakého vý-
voje (a pokud ano, tak jen a jen k horšímu).

Ano, Jason je zodpovědný za jeden z mých nej-
oblíbenějších horrorových mordů a pravděpodobně 
je to mág, iluzionista a  kouzelník, který se dokáže 
z vnitrozemského jezera na lodi přeplavit až do man-
hattanského přístavu, a i když neběhá, pokaždé svou 

oběť dohoní nebo ji dokonce předběhne, ale to pro-
stě nestačí.

Jakýmkoliv prvkem svého charakteru dokáže Ja-
son (ehm, ehm…) zaujmout, kterákoliv jiná známěj-
ší horrorová postava, záporák, zlosyn, sympaťák, má 
minimálně o jeden prvek více. Jason Voorhees je tím 
nejšedivějším nejprůměrnějším průměrem.

Abych to uzavřel. Naprosto chápu a  uznávám, 
že obliba Jasona Voorheese zcela zapadá do obec-
ně platného vzorce, v  němž nejnavštěvovanějšími 
českými fi lmy jsou porevoluční „komedie“ Zdeňka 
Trošky, Avatar se stal kasovním trhákem, Stmívání 
a Padesát odstínů šedi bestsellery a Tomio Okamu-
ra a KDU-ČSL pořád sedí v českém parlamentu. Ale 
pokaždé, když se někde objeví žebříček nejoblíbe-
nějších horrorových záporáků a na předních příčkách 
tupě trůní Jason Voorhees, mám chuť otevřít Leman-
chardovu konfi guraci nářků a na vás všechny vypus-
tit Pinheada.

Protože já Eraserhead.
Vy umřít.

Honza Vojtíšek
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 John Everson
Americký spisovatel horroru a  temné fantasy 

John Everson se narodil v roce 1966 v Chicagu. Ofi -
ciálně debutoval erotickou novelou Failure (2006). 
Již o dva roky dříve však vyšel v limitované edici ro-
mán Covenant, který byl oceněn cenou Brama Sto-
kera. Na tuto cenu byl nominován ještě dvakrát, 
v roce 2007 za povídku Letting Go, v roce 2012 za 
román NightWhere. Dosud mu vyšlo devět románů, 
zatím poslední, Redemption, v letošním roce a čtyři 
povídkové sbírky. Je nám ctí představit vám jej nejen 
prostřednictvím pravděpodobně prvního překladu 
jeho díla do českého jazyka, ale i formou rozhovoru.

Pracoval jsi jako novinář. Jsi českým čtená-
řům prakticky neznámým autorem. Jak bys na-
psal svůj autorský medailonek, který by tě jim měl 
představit?

Začínal jsem jako novinář, protože jsem vždyc-
ky věděl, že chci psát. Na střední jsem přispíval do 
školních novin, ale už tehdy jsem psal povídky a tex-
ty k písním. Pokračoval jsem v tom na vysoké ško-
le, a  když jsem odpromoval, začal jsem pracovat 
pro místní noviny, a nakonec jsem přispíval i do chi-
cagského hudebního časopisu. Zatímco jsem v 90. 
letech dával dohromady sbírku svých středoškol-
ských a  vysokoškolských povídek  – jen pro sebe, 
abych je měl pohromadě – zjistil jsem, že některé po-
vídky nejsou vůbec špatné. A tak jsem je zkusil na-
bídnout… no a časopisy je přijaly. Během 90. let jsem 

publikoval v desítkách magazínů a mou první knihou 
se měla stát sbírka právě těchto časopiseckých po-
vídek (kniha se jmenuje Cage of Bones & Other De-
adly Obsessions).

 „Jsem velký fanda evropských 
 horrorových fi lmů ze 70. a 80. let.“

R
O
Z
H
O
V
O
R
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Většina mých prvních románů (včetně knihy Co-
venant) byla napsána právě v tomhle období a byla 
vydána nezávislými malými nakladatelstvími, jako 
již zmíněná sbírka Cage of Bones & Other Deadly 
Obsessions. Pak ale právě Covenant vyhrál Bram 
Stoker Award 2004 za nejlepší prvotinu. Poté, co na-
kladatelství Delirium Books vydalo v  roce 2007 po-
kračování s názvem Sacrifi ce, oba romány zakoupi-
lo vydavatelství New York’s Leisure Books a vydalo je 
v široké distribuci jako paperbacky. Tohle bylo skvělé 
období mého života – přešel jsem ze stovek mých 
knih na trhu rovnou na desítky tisíc. Mohl jsem si vejít 
do knihkupectví a svoje knihy jsem viděl všude.

Tvůj první román Covenant, respektive jeho 
pozadí, je zajímavý příběh sám o sobě. Ať už in-
spiračním zdrojem, délkou psaní, literárním oce-
něním či prvním zahraničním překladem. Mohl 
bys příběh té knihy trochu přiblížit?

V polovině 90. let, kdy jsem publikoval jednu ze 
svých prvních povídek, mi redaktorka novin, v nichž 
jsem pracoval, ukázala článek o útesu v Anglii, kam 
si lidé chodili dávat poslední drink před smrtí. A pak 
prostě skočili – je to sebevražedné místo v Anglii čís-
lo jedna. Redaktorka mi článek dala se slovy: „Ty 
máš rád tyhle divný věci, tak jsem si řekla, že by tě to 
mohlo zajímat.“

Výstřižek jsem založil, ale představa útesu, kam 
lidé přicházejí spáchat sebevraždu, mi v hlavě zůsta-
la. Pár měsíců nato jsem napsal první scénu, oteví-
rající román Covenant, který jsem v té době nazval 
The Cliff (román jsem na Covenant přejmenoval až 
po dopsání první verze o několik let později). Takže, 
první scéna románu je o teenagerovi, který se zabije 
skokem z  útesu kus za městem, což je očividně 
inspirováno zmíněným článkem. Smrt je vyšetřována 
reportérem Joem, který se právě přestěhoval 
z  velkého města, aby se na maloměstě skryl před 
světem. Brzy zjistí, že mezi sebevraždami na útesu 
je tajemný vzorec, který jde hluboko do minulosti. 
Okolo skály se točí mnohem víc než jen obyčejné 
sebevražedné šílenství. A v tu chvíli přichází na řadu 
démoni.

Román byl vydán u Delirium Books, malého ame-
rického vydavatelství, a o pár měsíců později vyhrál 
Bram Stoker Award za nejlepší prvotinu. Nedlouho 
poté mě kontaktovalo polské nakladatelství Fabry-
ka Slow, zda by bylo možné román přeložit. Dohodli 
jsme se a kniha vyšla pod jejich značkou Red Hor-
se – po nějakou dobu zde bylo víc kopií dostupných 
v Polsku než ve Spojených státech. Ale pak jsem ko-
nečně podepsal smlouvu a dostal se na široký trh 
ve Státech, kde byly distribuovány desetitisíce mých 
knih.

Za Covenant jsi získal Cenu Brama Stokera. 
Jak to probíhalo a  jak jsi to prožíval? Co ti tato 
cena přinesla? Existuje jasnější důkaz pro exis-

tenci, opodstatnění a  smysl literárního ocenění, 
než je případ tvého románu?

Získat Bram Stoker Award bylo neskutečné 
a opravdu nečekané. Román byl původně vydán ma-
lým nakladatelstvím, a  navíc v malém nákladu. Při 
nominacích se jednoznačně jednalo o černého koně 
toho roku. V době předání byla moje manželka v os-
mém měsíci těhotenství s naším synem, a tak jsme 
se ještě museli ptát doktora, jestli je dobrý nápad, 
abych na předávání letěl, neboť se konalo v Los An-
geles, což jsou čtyři hodiny letu. Řekl, ať jedu, tak 
jsem jel – hlavně mi šlo ale o to, abych navázal kon-
takty a  cítil se dobře ve společnosti velkých auto-
rů. Byl jsem šokovaný, když mě vyzvali nahoru, že 
jsem obdržel cenu za román Covenant – ani jsem si 
nevzal oblek nebo kravatu, protože jsem prostě ne-
předpokládal, že vyhraju.

Dávají ti lidé z tvého okolí pořád náměty na ro-
mány a povídky nebo už si je hledáš sám?

Nikdy jsem nepoužil cizí nápady pro své příběhy. 
Spousta lidí mi je nabízí, ale pro mě… Prostě nemám 
potřebu psát nápady někoho jiného. Když myšlenka 
nevyskočí v mojí hlavě a nějakým divným způsobem 
se nespojí s mou duší, nepíšu to. Mám mnohem více 
nápadů, než co kdy stihnu napsat, takže ani nechci 
ztrácet čas tím, že budu psát nápady jiných lidí. Když 
má někdo v hlavě příběh, měl by ho napsat sám!
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Po získání Ceny Brama Stokera ti přišla na-
bídka na vydání románu v Polsku, kde dokonce 
vyšel ve větším nákladu než první vydání v USA. 
Do jakých dalších jazyků bylo tvé dílo přeloženo?

Covenant byl také vydán ve Francii vydavatel-
stvím Riviere Blanche, a  dokonce zde vyhrál cenu 
Grahama Mastertona za excelentní překlad. Kromě 
toho byl ukraden a vydán tureckými zloději, kteří mi 
za něj nikdy nezaplatili, i když na sociálních sítích sdí-
leli fotografi e s knihami (díky tomu jsem poznal, že 
se jedná o nelegální pirátské kopie). Tohle je temná 
strana mezinárodního vydávání. Pořád jsou tu zlodě-
ji, kteří počítají s  tím, že je oceán ochrání od toho, 
aby proti nim autoři podnikli právní kroky.

Směr tvé tvorby ukázala již první tvá povídka 
do školních novin o člověku, který se vrací domů 
spáchat sebevraždu. Jaká oblast horroru je ti nej-
bližší?

Nadpřirozený horror byl vždy můj nejoblíbenější. 
Miluji strašidelné věci, které nejsou z tohoto „normál-
ního“ světa, i když jsem vyrůstal na science fi ction. 
Kombinace těchto dvou žánrů, pokud se dělá dobře, 
může být úžasná. Alien je skvělým případem sci-fi  
horroru a jedním z mých nejoblíbenějších fi lmů.

V  jednom rozhovoru jsi uvedl, že potřebuješ 
v příběhu nadpřirozený prvek, aby to nevypadalo 
jako článek z novin. Nepíšeš tedy věci bez nad-
přirozených prvků? Neskýtá temnota lidské duše 
či zlé okamžiky lidského života zajímavé a děsivé 
zápletky?

Pro mě jsou knihy útěkem do jiného světa. Čtení 
příběhu o šíleném vrahovi, který chodí kolem a bodá 
a masakruje nevinné lidi… tohle pro mě prostě není 
útěk ani zábava. Pro mě je to jako čtení novinových 
článků, protože tyhle věci se dějí pořád. Jasně, pří-
běhy mohou být strašidelné, plné děsu, ale já je ne-
chci číst. A proto je ani nepíšu.

Teď to vezmeme hopem a ve zkratce. Takový 
krátký dotazník:

a) Den nebo noc?
Noc.

b) Povídka nebo román?
Záleží na příběhu, který chci zrovna sdělit. Obě 

dvě formy si mě zavolají v ten správný čas.

c) Friday the 13th nebo Halloween?
Halloween

d) Gotický nebo hardcore horror?
Hardcore

e) King Diamond nebo Rob Zombie?
Rob Zombie

f) Sex nebo psaní?
Děláte si srandu? Sex!

g) Literární nebo fi lmový horror?
Film. Jsem posedlý evropskými horrorovými fi l-

my a giallo snímky ze 70. a 80. let.

Jak už jsme uvedli, v našich končinách jsi ne-
známým autorem. Po kterých dvou knihách by 
měli naše čtenářky a čtenáři (nebo v lepším přípa-
dě rovnou nakladatelé) sáhnout, aby nejlépe po-
znali tvůj styl? Trochu ty knihy popiš a řekni, proč 
je máš nejradši.

Záleží na tom, v jakém jazyce chcete knihu číst. 
Mám novou povídkovou sbírku, která vyšla v Polsku 
pod nakladatelstvím Dom Horroru jako Cokolwiek 
Zechcesz. Je to menší sbírka, jenom pět příběhů, 
ale dobře ukazují rozsah mého stylu od mírnější-
ho horroru až po ten extrémní. Moje třetí povídková 
sbírka, Needles & Sins, také vyšla v Polsku jako Igly 
i Grzechy, a pokud by byla k sehnání, najdete v ní 
skutečně širokou škálu z  toho, co píšu. Moje první 
dva romány, Covenant a Sacrifi ce, také vyšly v Pol-
sku, ale už jsou vyprodané a nedotiskovaly se.
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V angličtině bych navrhoval můj první román Co-
venant, kde reportér odhaluje temné tajemství jed-
noho maloměsta  – smlouvu s  démonem. Román 
vyhrál Bram Stoker Award a rozjel trilogii, která po-
kračovala románem Sacrifi ce a letos byla zakonče-
na knihou Redemption.

Pokud byste měli zájem o  extrémnější erotický 
horror, pak bych doporučil NightWhere, což je jedna 
z mých nejujetějších prací, protože se věnuje BDSM 
sex klubu, který by také mohl být vstupní bránou do 
pekla. Když je manželský pár pozván do utajovaného 
místa, kde se klub nachází (to místo se každý měsíc 
mění a může být nalezeno jen přes pozvání), manžel-
ka se naplno ponoří do svých násilných a bolest pů-
sobících tužeb. Manžel ji chce z místa dostat, dokud 
je ještě čas. Když se ona z klubu nevrátí a on další 
pozvání neobdrží, závodí s časem, aby ji našel a při-
vedl zpět.

Přemýšlel jsi někdy, proč je tak málo horro-
rových příběhů s  důchodci (staršími lidmi) jako 
hlavními hrdiny? Schválně, kolik si jich teď vyba-
víš? Dokázal bys říct nějaký důvod, proč tomu tak 
je?

Hádal bych, že to bude tím, že horror je tak často 
akčním žánrem – lidé od něčeho utíkají, prolézají jes-
kyněmi a temnými chodbami apod. Přesto jsou zde 
horrory, kde jsou starší lidé hlavními postavami, což 
jsem viděl v povídkách, ale i seriálových epizodách 
(napadají mě nějaké díly Twilight Zone). Ale máte 
pravdu, nevybavuji si, kdy bych je viděl jako hlavní 
postavy v horrorovém románu.

Asi málokoho, kdo od tebe něco četl, překva-
pí, že mezi tvé oblíbené spisovatele patří Edward 
Lee a Clive Barker. Mohl bys říct dva jiné horroro-
vé autory nebo autorky, kteří se ti líbí, ovlivnili tě 
nebo jsou podle tebe dosud neobjevení či nedo-
cenění a proč? Aby to bylo zajímavější tak jedno-
ho žijícího a jednoho již nežijícího?

Zbožňuji Anne Rice – krásu jazyka, který používá, 
to, jak dokáže budovat horror v historickém prostře-
dí. Při různých příležitostech jsem večeřel s Edwar-
dem Lee a jednou jsem si dal čaj s Clivem Barkerem 
(dělal jsem s ním rozhovor pro noviny). Rád bych ně-
kdy potkal Anne.

Z těch zesnulých… Rád bych se setkal s Edga-
rem Allanem Poem, jehož příběhy utvářely můj vztah 
ke strašidelnému, když jsem byl dítě. V garážovém 
výprodeji jsem jednou našel knihu s jeho sebranými 
povídkami, když mi bylo něco mezi 10 a 12. Jeho pří-
běhy mě tenkrát obrovsky zasáhly.

Spojovacím prvkem většiny povídek v  tvé 
v Polsku vydané knize Cokolwiek zechcesz, kterou 
v tomto čísle recenzujeme, je sex v různých po-
dobách. Je těžké zapojit do horroru sex tak, aby 
to nevypadalo podbízivě a  prvoplánovitě? Aby 

byl součástí příběhu a pointy? Co se ti na spojení 
horroru a sexu líbí?

Pro mě je horror o  strachu. A proč se bojíme? 
Protože jsme zranitelní, a protože máme strach, že 
ztratíme něco, co je nám drahé – život, končetinu, 
lidi, kteří jsou nám nejblíž (partner, děti). A kdy jsme 
nejzranitelnější? Při sexu. Sundáváme si při něm ob-
lečení (svou ochranu) a cele se otevíráme osobě, kte-
rá tam s námi je, a ukazujeme jí své nejsoukroměj-
ší (a nejzranitelnější!) části těla. Obracíme se přitom 
zády ke zbytku světa. Proto podle mě strach a sex 
tak dobře pasují k sobě. Tím, že se otevíráme své mi-
lence nebo milenci, otevíráme se zradě, zranění nebo 
i smrti. Lidé, samozřejmě, tenhle strach překonáva-
jí, ale je to skvělé téma, s nímž je možné si hrát. Co 
když důvěřujeme nádherné ženě, takže do ní vstou-
píme svým mužstvím, a  to jenom proto, abychom 
zjistili, že jsou její spodní pysky ozubené?

Tématem čísla, pro nějž děláme tento rozho-
vor, je pornohorror. Které dvě horrorové postavy 
bys rád viděl v pornofi lmu?

Tohle je těžká otázka! Je tu postava hraná Ma-
rilyn Chambers z  fi lmu Rabid Davida Cronenber-
ga. Ale jasně, Marilyn jsme v  pornu viděli ještě 
před snímkem Rabid! Bylo by rajcovní vidět v por-
nu hlavní postavu fi lmu Frankenhooker, kte-
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rou hrála Patty Mullen, jedna z modelek časopisu
Penthouse. Anebo Alice (Milla Jovovich) ze série Re-
sident Evil! Millu jsem vždycky miloval! Viděl jsem 
hodně francouzských a  italských fi lmů ze 70. a 80. 
let, kde se objevuje více hereček, které bych rád vi-
děl zajít ještě dál, než se jim to povedlo ve fi lmech 
režisérů jako Jean Rollin, Dario Argento nebo Jess 
Franco. Tady mě jako první napadají Brigitte Lahaie 
(Fascination, La nuit des traquées), Edwige Fe-
nech (Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne 
ho la chiave, Nude per l‘assassino) a Alice Arno (La 
comtesse perverse, La comtesse noire).

Jaký je John Everson mimo horror? Záliby, 
koníčky, kratochvíle, slabosti, fetiše…

Jsem velký fanda evropských horrorových fi lmů 
ze 70. a 80. let. Tyhle fi lmy se vyrovnávaly s erotic-
kým horrorem o moc lépe než puritánský americ-

ký trh. Snímky jako Vampyres, Fascinacion nebo 
Exorcismo zašly tam, kam se americké fi lmy té doby 
ani neodvážily pohlédnout. Užívám si sledování těch-
to fi lmů a dalších desítek z  tohoto období, protože 
z  nich mám příjemný pocit vykořenění z  času, ale 
i z mojí kultury. Pokud jde o záliby mimo horror, rád 
vařím, zahradničím a píšu hudbu. Dvacet let jsem byl 
hudebním kritikem a hrál jsem v několika kapelách 
s krátkou životností, než jsem se začal plně soustře-
dit na psaní. Miluji horror, ale hudba bude vždy moje 
první láska.

Děkujeme za rozhovor.

Otázky: Honza Vojtíšek
Překlad: Martin Štefko
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 Do poslední kapky
 John Everson

Začal dýchat trhaně. V kaleidoskopu elektrických 
světel jeho šedé oči odrážely obscénní hru barev, při-
tom samy nesvítily. Žena byla opálená v kalifornském 
stylu – bez bílých míst. Její rty zářily světle růžovou 
jako sladěný doplněk bradavek jejích pohupujících 
se hnědých prsou, což souznělo s rytmem jeho dý-
chání. Odhodila si pramínek pískově blonďatých vla-
sů z obličeje, její ledově modré oči blýskaly chtíčem, 
na čele se jí sbíral pot, špulila rty a sténala…

Holovize zmodrala a Tony si zapnul zip.
Tohle nebyla obyčejná porno blondýna, pomys-

lel si obdivně. Většina blondýn, co dneska používali, 
byly plastické panenky – všechny části na svém mís-
tě, ale energie a duch – jiskra měnící 3D barbínu ve 
fantazii, která přivodí orgasmus  – tohle postrádaly. 
Vypadaly znuděně. Vypadaly… nezaujaté. Perfektní 
prsa a zadek se udělají snadno, ale najít sexuální bo-
hyni je skoro nemožné.

U dveří do kyberbudky se zastavil, aby si přečetl 
obscénní grafi ty. Nevěděl proč. Byly nechutné a de-
presivní, ale stejně to vždycky udělal.

Hledáš černýho ptáka na vykouření? Volej 546-…
Moje žena tě ošuká a já se budu dívat. Ptej se na 

Lea (313)…
Teplouši hnijte v pekle!
Perfektní kuřba: žádný jména, žádný obličeje, žád-

ný placení, soukromí, nepopsatelný potěšení. Udělej 
se v hotelu Redroom pokoj 112 po devátý večer.

Přečetl si poslední zprávu znovu a pohodil hla-
vou. Nikdo nedává perfektní kuřbu zadarmo. A Loni 
prostě nemohl platit za to, aby mu ho vykouřila. Za-
strčil si košili a vrazil do dveří, aby mohl z peep show 
odejít zadním vchodem. Muži přecházející ve stínech, 
obličeje jim osvětlovaly oranžově zářící cigarety, hle-
dali nováčky, kterým by mohli udělat nabídku, ane-
bo čekali na budku, až se uvolní. Obličej se Tonymu 
zkřivil znechucením, a tak raději odešel, hlavou kývl 
na vrásčitého, znuděného pokladního, který sledoval 
reprízu Show Dicka Van Dyka.

Když s  ním Loni začínala, toužila ho potěšit, 
dychtivě roztahovala všechno, co si přál a kdy si přál. 
Nikdy nebyla blázen do orálu, ale vždycky odvedla 
dobrou práci. Během prvních pár let jejich vztahu 
skoro zapomněl, jak tyhle domy potěšení vypadají 
zevnitř. Chlapi hledali anonymní sex s jinými chlapy, 
protože chtěli vzrušení anebo se báli přiznat, že jsou 
gayové a  vylézt ze své ulity. Tady nešlo o  to, jest-
li je gay nebo hetero, šlo o  rozptýlení. Kravaťáci na 
tahu, manželé hledající únik ze zoufalství. Nenechal 

na sebe tyhle zoufalce sáhnout, i  když neměl pro-
blém s tím, aby se dotýkal sebe. Když to nedostaneš 
doma, musíš jít někam…

Tony dupl na plyn a zařadil se do dopravního ru-
chu. Doufal, že je Loni dnes večer v dobrém rozma-
ru – blondýnka s ledově modrýma očima a měděným 
tělem v něm vzbudila touhu po něčem víc. Ty nové 
kyberbudky v  sexshopu, kam chodil už roky, byly 
skvělé – ale i když tam ženský vypadají jako skutečné, 
nemůže se jich dotknout, nemůže je cítit. Vzpomínka 
na poslední scénu napínala jeho rozkrok do nepoho-
dlného tvaru. Poposedl si, aby se erekce zbavil, ale 
místo toho mu dal prostor k růstu. Tiskl nohy k sobě, 
zatímco zamířil na dálnici a snažil se uklidnit. To mís-
to mělo uvolnit tlak, ne vytvořit ještě větší, ušklíbl se.



Loni nebyla v dobrém rozmaru.
„Máš hodinu zpoždění! Já ten vlak musím stih-

nout!“ soptila, když ze sebe v ložnici setřásala sukni. 
Ve čtyřiatřiceti vypadala dobře, lépe, než když se po-
tkali. Její prsa, i když ne prsa bohyně, byla plná s vel-
kými bradavkami. Její pas trochu přetékal, ale boky 
vždycky přitáhly Tonyho pohled ke skrytému údolí, 
což zrovna v tuhle chvíli nehrálo v jeho prospěch.

„Převlíkám se, Tony, už jsi mě nahou viděl! Běž si 
vzít něco k jídlu.“

Natáhl se, aby stiskl její odhalené pozadí. Pleskla 
ho přes ruku. „Běž. Příští týden na to bude spousta 
času. Jdu pozdě a tys mě nasral.“

Její tmavé oči propíchly mentální mlhu, kterou v něm 
vzrušení rozlilo. Jeho posedlost intimitou Loni dráždila. 
Někdy to bylo lichotivé; teď jí to zrovna překáželo.

„Dobře, dobře,“ zabručel. „Nechalas mi něco?“
„V ledničce je čína a taky špagety ze včera. Bu-

deš si to muset ohřát. Jestli nestihnu vlak, další jede 
až v jedenáct, a to by Angie musela sedět celou noc 
na nádraží a čekat na mě.“

Natáhla si džíny a ramínko podprsenky schovala 
pod svetr. Tony ji zezadu obdivoval. Otočila se a zjis-
tila, že na ni stále civí.

„Je to jen sedm dní. Půjč si Vampy Vixens nebo 
něco. Musím jít.“ Nazula si černé boty bez podpatku 
a z postele zvedla kufr.

„Zavolám ti zítra. Zatím ahoj.“
Letmo ho políbila na rty a už byla venku ze dveří.
Tlak v jeho rozkroku se zvětšil, když si uvědomil, 

že na celkem dlouhou dobu byl polibek vše, co za-
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žije. Pokrčil poraženecky rameny a odšoural se do 
kuchyně.

Rozhodl se pro čínu, ale po nějaké době bezcíl-
ného šťouchání do hrášku a zmutovaného trpasličí-
ho kuřete, skončil u toho, že většinu jídla zabalil do 
potravinové fólie. Nebyl hladový, sakra, byl nadržený! 
Zkusil koukat na televizi, ale žádný předtočený smích 
mu nemohl z hlavy vymazat představu růžových rtů, 
které pevně obejmou jeho ptáka, a písčitých vlasů, 
které ho šimrají na stehnech.

Náhlý popud ho přiměl sebrat telefonní seznam 
a najít adresu hotelu Redroom. Ukázalo se, jak oče-
kával, že se hotel nachází ve zchátralé čtvrti, asi půl 
hodiny daleko. Ještě chvíli se díval na televizi, i když 
věděl, že jen zabíjí čas. Čekal. Čekal…

… dokud se na hodinách neobjevilo 8:37. Takhle 
se tam dostane kolem deváté. Tony vypnul televizi 
a vyjel z garáže.



Zchátralý není to správný slovo, pomyslel si, když 
parkoval auto. Neosvětlená cedule (dost velká na to, 
aby ji zahlédnul o několik bloků dříve) neslibovala Hil-
ton; nikdo se kolem nepotloukal. Kdoví, jak dlouho 
byl ten vzkaz na dveřích peep show, zlobil se sám na 
sebe. Nejspíš to napsal někdo, kdo kdysi dávno na-
vštívil město na den dva. Tony se zastavil na dvorku 
hotelu a zatřásl hlavou. Tohle byla blbost. Mohli ho 
okrást, mohl dostat AIDS, možná tady obětovali lidi. 
V novinách se zmiňovalo, že zrovna tenhle rok došlo 
k vlně rituálního vraždění.

Dupot narušil zadumané ticho. Tony se otáčel ko-
lem své osy a jeho srdce zdvojnásobilo svůj puls. Ná-
hlý závan větru mu shodil ledovou kapku potu z čela 
rovnou do oka. Na cihlové stěně na konci dvorku ros-
tl stín, větší a protáhlejší s každým trhaným plesk-
nutím. Uvědomil si, že zvuk vydávají klapající kroky, 
míří jeho směrem. Vrátit se – rozběhnout se pryč – 
nevěděl, jakou cestou se vydat. A ve chvíli, kdy stín 
dosáhl gargantuovsky groteskních proporcí, vystou-
pil jeho doktor Frankenstein na scénu – malý Asiat 
s kufříkem si vykračoval směrem k parkovišti. Odvrá-
til hlavu, když Tonyho míjel, jako kdyby se chtěl vy-
hnout očnímu kontaktu. Tony se uvolnil a opustil my-
šlenku vrátit se do auta, rozhodl se, že zkontroluje, 
jestli v pokoji 112 někdo je. Koneckonců přišel kvůli 
tomu a neměl do čeho jiného píchnout.

Noc zahalila chodník na dvorku do měňavého 
tajemna. Keře a  trávy vyrážely svoje úponky přes 
cestu, zpomalovaly Tonyho postup, chlad a pomalé 
tápání mu způsobovaly chvění v žaludku. Bující pod-
rost v něm vzbuzoval pochyby o tom, zda hotel stále 
funguje, ale když se podíval kolem, zpozoroval v ně-
kterých pokojích světla. Vývěsní štít neviděl, světla 
okolo chodníku nesvítila, ale závěsy prosvítala modrá 
záře v několika málo obývaných apartmánech. Když 
dorazil k pokoji 112, jeho obavy se potvrdily. Nesvíti-

lo v něm žádné světlo. Přesto zaklepal a dveře se po 
jeho úderu se skřípěním pootevřely.

„Zdravím,“ zavolal skrz černou škvíru otevřených 
dveří. Z nějakého důvodu byla uvnitř větší tma než 
venku. „Je někdo doma?“ zamumlal s předstíraným 
klidem.

Nikdo neodpověděl, mlčenlivost na něj dosedala 
jako těžká deka. Chtěl se otočit a odejít, ale tvrdohla-
vost ho nutila zůstat. Chtěl se podívat dovnitř, i když 
nevěděl proč. Ne proto, aby zahlédnul hmatatelné 
pozůstatky předchozího sexu. Přesto strčil do skří-
pějících dveří, aby mohl vstoupit, rukou se snažil na-
hmatat vypínač, aby si rozsvítil. Našel ho, zmáčkl, nic 
se nestalo. Až na to, že se za ním dveře zabouchly. 
Tony se zády přitiskl ke zdi, očima se snažil prohléd-
nout inkoustově černý vzduch kolem sebe.

„Kdo je tu?“ řekl. Snažil se ze svého hlasu dostat 
zoufalé chvění.

„Ššššsssssssssssss,“ odpovědělo mu cosi. Mohl 
to být chřestýš nebo kočka, stejně tak člověk.

Něco se ho dotklo, obemklo ho to kolem pasu. 
Tony zamrzl, nevěděl, jestli by měl zůstat v klidu, ane-
bo se bránit a nejspíš riskovat bodnutí nebo kulku do 
hlavy. Ruce na jeho těle však nemohly být obviněny 
z napadení. To on byl vetřelcem.

Tlak na jeho levé straně zeslábl a on ucítil lech-
tání v rozkroku. Jeho poklopec se v temnotě bránil, 
když tu se jeho pásek uvolnil. Tony se stále nemohl 
pohnout. Bál se tolik, že by chtěl křičet, utíkat, ale 
nemohl ani jedno z toho, jenom v temnotě bezbran-
ně stál u  zdi a  jeho spodní prádlo se zatím sunu-
lo ke kotníkům. Cosi chladného a  tvrdého se otře-
lo o jeho penis, který naprosto ignoroval paralyzující 
strach zbytku těla, protože na dotek odpovídal oka-
mžitým ztopořením.

Ptáka mu cosi pevně uchopilo a škublo s mrazi-
vou drsností. Jako když se doktor chystá s gumový-
mi rukavicemi vyšetřovat prostatu, pomyslel si. A pak 
přišla vlhkost, záplava, a dvě drsné končetiny si za-
čaly pohrávat se zbytkem jeho těla, štípaly ho do 
zadku, sjížděly mu dolů ho stehnech, s ledovou ele-
gancí se prohrabávaly chlupy na jeho hrudi. Zahříva-
ly se. Tony kapituloval strachu, kapituloval nejistotě. 
Tlačil rukama proti zdi, jak laskající dlaně přejížděly 
přes jeho kůži a neviděná ústa s odbornou přesností 
přijímala jeho naběhlý pyj. Zuby líně přejížděly přes 
ty správné nervy, prsty mačkaly bradavky v tu správ-
nou chvíli. Když se brnění v jeho rozkroku změnilo ve 
vodopád dech beroucího potěšení, Tony si uvědomil, 
že tohle je opravdu perfektní kuřba. V momentě niter-
né exploze zavřel oči.

Když je znovu otevřel, ruce se stáhly. Seděl na 
prošlapaném, drsném koberci a konečně trochu pro-
hlédnul temnotu. V pokoji nikdo jiný nebyl.

„Žádný jména, žádný obličeje, žádný placení,“ ří-
kalo grafi ty. „Nepopsatelný potěšení.“

Dostal jsem přesně, co text inzeroval, pomyslel 
si Tony ve chvíli, kdy něco malého a chlupatého pře-
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běhlo přes jeho nohu. Rozechvěle vyskočil. Natáhl si 
kalhoty, a zatímco odcházel, ještě si zapínal pásek. 
Moc divný, myslel si při rychlé chůzi k autu. Cítil se 
slabý, když zapadl za volant. Tahle zkušenost byla 
tak intenzivní, tak vyčerpávající. Bylo to neskutečný, 
přemítal, ale i na mě moc divný.



„Tony? Tony?“
Představa blonďaté bohyně z peep show, která 

má hlavu pohřbenou v jeho klíně v zšeřelém opuště-
ném hotelovém pokoji zmizela a nahradil ji méně ví-
taný pohled na obtloustlého plešatějícího šéfa, který 
se nakláněl přes stůl a zíral mu do očí se zmateným 
výrazem.

„Tony, zrovna jsi asi čtvrt hodiny civěl bez znám-
ky života. Seš v pořádku?“

Tony zavrtěl hlavou, aby si ji pročistil a zbavil se 
neustupující touhy z denního snu.

„Jo, Bobe. Promiň. Jenom… Moc jsem toho 
v noci nenaspal.“

„Proč si na chvíli nelehneš v salonku?“ usmíval 
se Bob Mackenzie. „Poslal bych tě domů, ale ten 
webový report potřebuju do konce týdne, však víš.“

„Vím. Budeš ho mít. Jenom mám dneska trochu 
problémy se soustředěním.“

Bob se zachichotal, suše a bez života, a pokle-
pal Tonyho po rameni. „Vzchop se, chlape.“ Otočil se 
a odvlekl se zpátky do své kanceláře. Tony si uvědo-
mil, že ho šéf přes halu sleduje celý zbytek odpoled-
ne. Ať se snažil, jak chtěl, blondýnka se k němu vra-
cela a tulila se v jeho podvědomí. Bylo to nepříjemné. 
Nemohl se vzdálit od stolu, dokud alespoň na chvíli 
nerozjímal nad krvavými obrázky zohavených zvířat 
a opuštěných dětí, aby splaskl stan v jeho kalhotách. 
Nejdřív neskutečný fi lm s bohyní a pak bizarní vy-
kouření minulou noc – obojí se se v jeho myšlenkách 
spojilo a výsledek byl tak silný, že jeho pohlaví reago-
valo, jak kdyby byl psem, který se ocitl ve společnos-
ti hárajících fen. Když se ručička konečně posunula 
na pátou, jako zombie se přesunul ke dveřím v na-
ději, že se nikdo nepodívá směrem k  jeho poklopci. 
Rozkrok se mu nadouval a Tony raději šátral v kapse 
pro klíče, aby potlačil nezastavitelnou potřebu ptáka 
vytáhnout a udělat si to rovnou tady, uprostřed kan-
celáře.

Bob sledoval jeho hypnotický styl chůze a zavo-
lal na něj ještě před tím, než se Tony dostal k výcho-
du.

„Pořádně se v noci vyspi, Tony.“
„Hm-hm,“ zamumlal v odpověď. Moc dobře vě-

děl, co bude v noci dělat.
Když přišel domů, hodil čínu do mikrovlnky a roz-

hodl se, že tentokrát sní všechno, i když z toho neměl 
žádný požitek. Loni zavolala, zrovna když oplachoval 
nádobí. Nechal mluvit hlavně ji – stýská se jí po něm, 
doufá, že je mu dobře. Snědl tu čínu, co mu necha-

la? Dojela v pořádku, její sestra Angie na ni čekala na 
nádraží s manželem Danem. Zítra jdou do zoo. Tony 
odpovídal automaticky na místech, kde bylo třeba, 
zatímco se jeho zrak soustředil na blonďatou bohy-
ni, která se mu zhmotnila přímo v kuchyni. Roztáhla 
nohy na jídelním stole, její růžové stydké pysky se 
rozevíraly a zavíraly v hypnotickém rytmu a  její ústa 
šeptala: „Pojď ke mně, Tony. Udělej se do mě, Tony. 
Pojď ke mně, Tony. Udělej se do mě, Tony.“

„Tony.“
„Co?“
„Posloucháš vůbec, co říkám?“
„Jasně, zlato, jenom jsem to… roztěkanej. Něja-

ký děcka pobíhají na zadním dvorku.“
„Běž s nima vyjebat. Zavolám zítra. Miluju tě.“
„Taky tě miluju, zlato. Pa.“
Posadil telefon na své místo. Až na pár zrnek rýže 

byl jídelní stůl prázdný. Stále ale slyšel ten jemný, 
křišťálový hlas – prosebný jako hlas malé holky s co-
pánky, ale přitom zastřený hlas ženy, která za každou 
cenu potřebuje chlapa, jakéhokoli chlapa.

Najednou bylo devět hodin a on přicházel chod-
níkem k pokoji číslo 112. Vůbec si nevybavoval jízdu 
autem, jak si uvědomil, když znovu klepal na dveře. 
Popravdě si nepamatoval nic od chvíle, kdy Loni za-
věsil. Dveře se zhouply se svým skřípavým stěžová-
ním a  jeho čurák byl tak tvrdý, až se obával, že mu 
nedočkavostí praskne.

Dveře se za ním zavřely a tentokrát mu ruce za-
čaly sundávat kalhoty okamžitě. Tohle je divný, ten-
hle tichej sex, pomyslel si. Neozývalo se nic, až na 
jeho dýchání a  tlukot srdce, obojí se stupňovalo až 
do chvíle, kdy křičel vzrušením. „Jo! Jo! Pořádně mě 
vysaj, kotě! Až do poslední kapky!“

A ona jeho příkaz dokázala splnit. Na vrcholu or-
gasmu najednou ucítil vlnu bolesti, jak její úsilí vzrost-
lo. Cítil, jak si ho zasunula hluboko dovnitř a skrz pe-
nis jej vysávala. Točila se mu hlava, před očima se 
mu promítal bouřlivý ohňostroj.

Najednou to skončilo a on se zhroutil na podlahu 
bez síly se zvednout. Nikdy nezažil nic tak intenzivní-
ho, tak uspokojivého.

„Kdo jsi?“ zašeptal, když se mu její ruka opřela 
o hrudník. Položila ho na podlahu a on cítil její vla-
sy, které ho šimraly, když postupovala přes stehna, 
aby mu dráždila podbřišek. Plnila mu denní sen, jak 
si uvědomil, a když zavřel oči, aby si představil hře-
jivou kůži své bohyně, žena mezi jeho nohama na 
něm začala znovu pracovat. Když se udělal tento-
krát, omdlel.

Byly tři hodiny v noci, když se svalil do své poste-
le, mezi nohama bolestivou erekci.

Ve čtyři hodiny stále zíral na světelné hodiny bu-
díku, po čele mu stékal pot, ruce měl nekontrolovaně 
přilepené k penisu.

Bylo to šílené. Díval se na porno se sexy kočkou 
a pak byl dvakrát vykouřený nějakou šáhlou úchy-
lačkou, která se nechtěla nechat vidět. Proč to ne-
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mohl nechat být? V  životě nebyl tak nadržený! Co 
si bude Loni myslet? Proti pornu by nic neměla, ani 
proti malým fantaziím a anonymní kuřba nebyla vylo-
ženě podvod – Loni by vlastně měla být ráda, že se 
o něj pro ni někdo postaral, přemítal si. Ne, ona by 
se kvůli tomuhle moc nenaštvala. Ale kdyby ho vidě-
la, jak se tu potí touhou po jiné ženě – vlastně dvou 
ženách, přičemž jednu stále nespatřil – asi by nebyla 
moc odvázaná. Ve snaze potlačit chtíč si vybavil ob-
raz, který viděl v jednom dokumentu. Vojáci leží mrtví 
na bojišti, ruce a nohy jsou žíhané krví, vnitřnosti se 
řinou skrz prsty, hlavy leží několik metrů od kráteru, 
kde se nacházely zbytky roztrhaných těl…

Erekce v jeho rukou neochabla ani trochu. Jeho 
vědomí se zbláznilo a voják s vyvalenými střevy se 
najednou postavil a nacpal si jednou rukou krvácejí-
cí chuchvalec zpátky do těla, zatímco si druhou ru-
kou rozepínal kalhoty. Spadly dolů a Tony pod roze-
rvaným vojákovým břichem uviděl zlatý trojúhelník 
své blonďaté bohyně. Voják si třel obličej, ale byly 
to její modré oči a růžové rty, které k Tonymu pro-
mlouvaly.

„Pojď ke mně, Tony, udělej se do mě.“
Tony se přetočil a začal plakat.



V devět hodin ráno Tony seděl ve své kancelář-
ské židli, ale nebyl sám sebou. Černé kruhy rámovaly 
jeho oči a jeho pravá ruka ležela zbytečně na desce 
stolu, kde sebou akorát sem tam cukala. Levou ruku 
měl v klíně.

„Ten report jde v pohodě, Tony?“ zeptal se Bob 
přes celou místnost. Neviděl Tonyho se pohnout od 
chvíle, kdy před půl hodinou doklopýtal do práce.

„Ehm,“ vyšlo v odpověď. Stále se ani nepohnul.
Když minulo poledne a nezdálo se, že by Tony 

vnímal, Bob jej poslal dolů za doktorem. Tony měl na 
kalhotách skvrnu, a tak Bob doufal, že jeho klíčový 
zaměstnanec není nemocnější, než jak vypadá.

„Tony, máš dneska hodně nízký tlak,“ šveholila 
doktorka Regsic. „Postav se na váhu.“ Ukazatel vy-
skočil na 78 kilo a doktorka se podívala do karty.

„Zhubl jsi skoro o  10 kilo během pár měsíců, 
Tony. Jsi na dietě?“

Zavrtěl hlavou.
„Cvičíš?“
Ne.
Doktorka zavrtěla hlavou.
„Vylez si na lehátko a rozepni si košili.“
Udělal, o co ho požádala.
„Jak jsi k tomuhle přišel?“ svraštila čelo a naklo-

nila se k Tonymu blíže, aby lépe viděla. Ráno si toho 
nevšiml, ale měl na sobě deset rudých ran, které se 
mu táhly po hrudi, začínaly slabě červenou na rame-
nou a měnily se v až temně fi alovou, přičemž směřo-
valy do jediné silné linie k pupíku a dál.

Asi minutu mlčel, když z něj vylezlo: „Moje žena 
se… nechala se unést.“

„Sundej si kalhoty, Tony.“
Nezněla jako někdo, kdo by se chtěl o svých slo-

vech hádat, a tak si stoupl a rozepnul pásek. Kalhoty 
okamžitě sklouzly dolů a zaprvé odhalily, že si ráno 
zapomněl vzít spodní prádlo, zadruhé, že fi alová po-
hmožděnina pokračovala po břiše až dolů do spleti 
ochlupení.

Doktorka při tom pohledu zalapala po dechu. 
Tony si myslel, že je ohromena jeho velikostí – stále 
měl erekci. Ale její oči se nedívaly smyslně, spíš zne-
chuceně. Soustředil se na objekt jejího zájmu a sám 
překvapeně zíral na zarudlý a nafi alovělý penis, kte-
rý nepoznával, neboť otekl na dvojnásobek obvyklé 
velikosti.

„Hele, Tony, nechci ti říkat, co máš dělat, ale jestli 
tohle způsobila tvoje žena, navrhovala bych rozvod. 
Nechci ani vědět, jak k tomuhle došlo, ale být tebou, 
vynechám sex minimálně týden nebo dva. Raději ti 
dám antibiotika, kdybys v tom náhodou měl infekci.“

Přešla pokoj k bílým skříňkám.
Místo baculaté čtyřicátnice v příliš dlouhém plášti 

Tony viděl přecházet pevný bronzový zadek své bo-
hyně, temné vábení škvíry mezi jejíma nohama ved-
lo Tonyho ruku neomylně do vlastního rozkroku. Její 
krok byl pozvolný, nenucený. Boky se svůdně pohu-
povaly, zaoblení jejích zad a pasu zvaly Tonyho ja-
zyk. Pohlédla na něj přes rameno, pohodila hřívou 
odbarvených vlasů. Jejich oči mezi sebou elektrizo-
valy a ona na něj mrkla.

„Pojď ke mně, Tony.“
Otočila se, aby mu ukázala všechno.
„Udělej se do mě, Tony.“

„Co to s tebou sakra je?“
Doktorka Regsic před ním stála se svěšenou če-

listí.
„Nic o tomhle neřeknu, Tony, ale rozhodně tě do-

poručím ke specialistovi.“
Natáhla se, aby z role na zdi utrhla několik papí-

rových ručníků.
„Tady máš. Utři se pořádně a běž domů. Napíšu 

ti recept na ta antibiotika – doufej, že to nebude zjiz-
vené dlouhodobě – a přidám ti mast. Vrať se zítra. 
Chci vědět, jak se to vyvíjí.“



V devět hodin byla zase na místě, stejně jako noc 
předtím.

„Kdo jsi?“ zeptal se znovu, když se mu džíny sro-
lovaly ke kotníkům. Neodpověděla, ale její ruce byly 
tentokrát teplé, pulzující chtíčem. Cítil pod jejím doty-
kem na nohou cosi lepkavého. Zbytek jeho těla však 
cítil jen ji. Její prsty zanechávaly ohnivé a mrazivé 
stopy na jeho těle, ale její největší kouzlo se soustře-
dilo v ústech. Jakmile si ho vzala pusou, Tonyho tělo 
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začalo vyzařovat uspokojením, předcházejícím extá-
zi. Teď už věděl, že fi alové stopy na těle jsou kanály 
rozkoše, doslova cítil elektrizující teplo, které těmi-
to cestičkami probíhalo. Mohlo to být opojením oka-
mžiku, ale přišlo mu, že jednotvárné kobaltové světlo 
vycházelo z jeho jizev, jak na něm pracovala, jasně-
lo a  ztlumovalo se s  tím, jak sílil a slábl tlak, který 
vyvíjela. Když mu do kůže vyrývala další z kanálků, 
pochopil, proč trvala na temnotě. Její levá ruka byla 
zmrzačená. Palec a malíček byly celé, jejich červe-
ně namalované nehty prohrabávaly jeho kůži, jako by 
to dělala každá jiná žena. Ale prostředním třem prs-
tům chyběly nehty, popravdě se zdálo, že jim chybí 
i maso. Jako kdyby ty prsty ponořila do radioaktivní 
polévky. To by vysvětlovalo chlad, který cítil, když ho 
poprvé brala do dlaní a lichotila jeho slabinám. Svými 
ledovými kostnatými prsty…

Ale její schopnosti vynahrazovaly jakékoli těles-
né nedokonalosti. Znovu a znovu ho přiváděla k or-
gasmu, sténal a prosil ji, aby ho znovu vysála do su-
cha. A ona to pokaždé udělala. Noc opět skončila 
tím, že ztratil vědomí v bolestivém uvolnění. Probudil 
se a ona byla pryč, zbytek noci strávil převalováním 
se v posteli. A další dvě noci byly stejné.

V pátek ho Bob nahlásil a webový projekt přesu-
nul na jiné oddělení. Tony se vrátil k doktorce Regsic.

Snažila se v hlase skrýt znepokojení, když zjistila, 
že jeho tlak klesl na nebezpečnou hodnotu a že od 
úterý shodil dalších deset kilo. Když si sundal oble-
čení, zasyčela zhnusením. Fialové jizvy na jeho hru-
di připomínaly mřížku. A všechny směřovaly k penisu 
velikosti okurky. Nic z  toho nevypadalo zdravě. Na 
svou vizitku Tonymu naškrábala jméno opravdu dob-
rého doktora, za kterým má zajít do nemocnice.

„Běž tam. Hned,“ řekla jenom. Byly tři odpoledne 
a on šel.

Ne však do nemocnice, šel do hotelu.
Když zastavil na parkovišti – poprvé za denního 

světla – mohl teprve docenit, jak moc zchátralé mís-
to bylo. Tráva rašila ze všech prasklin v asfaltu. Ce-
dule „Na prodej“ byla připnutá rovnou pod velkým 
vývěsním štítem hotelu Redroom nad dveřmi do re-
cepce, které byly zabedněné. Vládní laboratoře Gen-
tech, které se lepily na zadní část hotelového pozem-
ku, očividně neposkytovaly dostatek zákazníků, aby 
se hotel udržel. A díky protestům, které brojily před 
pár lety proti genetickým testům prováděným v Gen-
techu, došlo ke snížení zájmu o  oblast ještě více. 
Hotelová okna, která nebyla zakrytá posprejovanou 
překližkou, byla vymlácená a zbytky skla masírovaly 
potrhané závěsy, které se pohybovaly v lehkém ván-
ku. Ano, uvědomil si, tenhle hotel byl zavřený delší 
dobu. Tak jak to, že se v některých pokojích v noci 
svítilo? A jak dlouho tam byla Ona? Hádal, že se z ho-
telu stala nocležna prostitutek ještě v době, kdy zde 
provozovali legální činnost. Přemítal, jestli jeho bohy-
ně nabízela své zvláštní služby už tenkrát. Byly zde 
další jako ona v ostatních pokojích? Mohla být mod-

rá světla, která viděl noc co noc, nikoli světly zářivek, 
ale pochodněmi těch, kdo podstupovali podobnou 
proceduru jako on? Zjistil, že ho to vlastně nezají-
má, a neomylně kráčel k pokoji 112. Ať už byl hotel 
zavřený, nebo ne, Tony věděl o jednom používaném 
pokoji.

Místnost byla za denního světla mnohem děsi-
vější, než když byla skrytá ve vlhkých stínech noci.

Nudná hnilobná zelená se odlupovala ze zdí, pře-
devším v rozích, kde prasklá voda zanechala hnědé 
skvrny na tvárnicích. Koberec býval uhlově šedý, ale 
nyní byl poset hnědými a černými fl eky. Některé jeho 
části byly roztřepené a vytrhané. Pavučiny se křížily 
v rozích a něco zacupitalo pod nepovlečenou postelí, 
když se k ní přiblížil. Matrace byla příliš špinavá, než 
aby si na ni sedl, natož pak na ní spal. Poznal další 
důvod, proč chtěla, aby přicházel po deváté. Těžko 
by si dokázal jízdu užít, kdyby viděl, že s sebou bere 
krysy, pavouky a další havěť.

„Hej! Je někdo doma?“ zavolal do ticha, které 
kolem něj viselo jako dech zadržený v plicích.

Něco zašustilo.
„Vím, že jsem tu brzo, ale nemohl jsem si po-

moct.“
Vyšla z koupelny. Kosti místo nohou se spojovaly 

nad zlatými stehny v chomáči blonďatého pubické-
ho ochlupení. Její pupík byl dokonalý, propadlá tem-
nota na ploché rovině jejích smyslných svalů, kte-
ré slibovaly potěšení i tajemství. Prsa měla opálená 
a pružná stejně jako břicho, plná, v pozoru a  trčící 
světlejším odstínem růžových dvorců. Obě její ruce 
byly poničené, ale jen na dvou prstech, což ho zmát-
lo, protože si byl jistý, že minulou noc viděl tři kos-
těné prsty. Kosti lýtek, chodidel a prstů u nohou si 
mohl prohlédnout jako na rentgenu. Ale tyhle nedo-
konalosti by snadno skryla. Skutečným problémem 
byl obličej. Bezretá ústa ukazovala bělostné zuby 
zářící v kontrastu s rudou vlhkostí za nimi. Na jedné 
tváři vyčnívala lícní kost z  růžového masa, zatímco 
druhá tvář byla téměř celistvá a podobně opálená 
jako zbytek těla, které pokrývalo maso. Její oči byly 
pronikavé safíry, ale oku nad odhalenou lícní kostí 
chybělo víčko a zdálo se, že nad obočím prosvítala 
lebka. Lehce zvlněné, větrem nadýchané blonďaté 
vlasy, které ho tak vzrušovaly, obklopovaly její obli-
čej a spadaly až na ramena. Natahovala ruce, jako 
kdyby se nabízela.

„Je tohle, co chceš?“ zeptala se. Její hlas byl dív-
čí, přesto hrdelní, zhýralý. I přes samet v  jejím tónu, 
její bezretá pusa vystřelovala slova jako nože určené 
na porcování masa.

„Ano,“ odpověděl bez zaváhání, „ale co jsi zač?“
Usmála se očima. Její bělostné zuby zůstaly kru-

té.
„Jsem tvoje vysněná milenka. Pojď ke mně, Tony. 

Navrhli mě, aby mě muži naplňovali. A  už to bylo 
dlouho…“

Zamířil k ní. Protočila se kolem něj a  lehla si na 
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postel. Spatřil šarlatové a krémové skvrnky na kos-
tech, které bývaly jejíma nohama, a červené linky na 
jejích chodidlech, které připomínaly nezakryté kapi-
láry. Pohnula prsty na nohou, které o sebe zaklapa-
ly, jako kdyby jej k sobě zvala. Rozevřela nohy a on 
pohlédl do ráje, o  němž snil celý týden. Byla jeho 
snovou milenkou. Viděl to v  jejích očích, jejích per-
fektních prsou, v její lesknoucí se růžovosti, která jej 
zvala do sebe. Rozkrok mu bolestivě tepal, zatímco 
jeho hlava bolela strachem a touhou.

„Udělej se do mě, Tony. Nech mě tě vysát do po-
slední kapky, abych byla úplná.“

Kalhoty měl tak volné, že se teď prostě jenom 
sesuly k podlaze, aniž by je rozepnul. Krátce si uvě-
domil, že to, co prve odepsal jako bezproblémové, 
nebylo nic proti tomu, co se chystal udělat – chystal 
se na cizoložství. Někde v hlavě měl informaci o tom, 
že se Loni v úterý vrací a že by se do té doby měl dát 
dohromady. A věděl, že to neudělá. Nemůže. A je mu 
to jedno.

Klekl si mezi její roztažené nohy rozhodnutý, že 
vynechá předehru. Byla připravená a  její ruce sil-
ně přejížděly po jeho zádech, stejně jako to dělaly 
celý týden na jeho hrudníku. Měl pocit, jako kdyby 
ho škrábala a  lízala v  jednu chvíli. Její jazyk se vy-
plazil z úst bez rtů a laskal a zvlhčoval jeho oči, nos 
a krk. Silně ho kousla do ramene a jazykem se maz-
lila s  jeho rty. Její oči ho vtáhly do jiného světa, její 
kunda se stala tunelem do Utopie. Miloval se s ní 
jako nikdy s nikým, přirážel jako pes do feny. Pak se 
ona přesunula na něj, kosti jejích prstů ho škrábaly 
na lýtkách, což znělo jako nehty na dutém dřevě, jak 
se její kosti setkaly s těmi jeho, ukrytými pod svaly. 
Ani nezařval, nemohl cítit nic, jen přicházející vyvr-
cholení. Jezdila na něm, tvrději a  tvrději, a  jizvy na 
jeho těle začínaly pálit a mrazit z toho šíleného honu. 
Viděl, jak žhnou, když se z nich uvolňovala energie. 
A když konečně vyšel vstříc její naléhavosti a udělal 
se, s  fatálním pochopením poznal, že nechce, aby 
to skončilo.

Smála se s tím, jak znovu a znovu přicházel k or-
gasmu a  její kůže na tváři dorostla do plné podoby, 
nabyla opálení a  její rty přešly od dětsky růžového 
masa na plné, špulící se nástroje sexu.

Udělal se a cítil, jak její nohy tlačí na jeho rostoucí 
úd, z kterého přecházelo rudé a bílé semeno masa, 
jež vyživovalo její vlastní růst.

Udělal se a její holenní kosti o sebe přestaly kle-
pat, naopak uslyšel začátek vlastního klapání. Cítil 
se lehký, prázdný, zachycený ve zvrácené a vyšinuté 
potřebě, kdy jeho rty musely drtit její ve vlastní tiché 
dohodě.

Udělal se a ona se smála a tlačila své paže proti 
jeho hrudníku. Její prsty byly dokonalé a celé a ona 
zastřeným dívčím hlasem řekla: „Vezmi si mě znovu, 
chlapáku.“ Smála se, když si ji znovu vzal a ohnula 
se, aby ho políbila a chytila jeho jazyk ve vzducho-
prázdnu – jeho tváře se propadaly a ztrácely. Vášnivě 

mu zvedla ruku a on uviděl kosti vyvstávající zpod 
kůže vlastních prstů.

A stále ještě vrcholil, až přišla tma a ráno, kdy ko-
nečně odstrčila jeho kosti pryč od sebe.

Postavila se a protáhla, žena ohebná jako koč-
ka. Prsty si přejížděla pružnou, svalnatou kůži, opíjela 
se každým kouskem svého těla, když se pozorovala 
v zrcadle na druhé straně pokoje. Její tělo bylo plné, 
opálené, v kalifornském stylu, bez bílých míst. Její rty 
se leskly světle růžovou jako doplněk bradavek jejích 
pohupujících se hnědých prsou. Odhodila si pramí-
nek pískově blonďatých vlasů z obličeje, její ledově 
modré oči blýskaly chtíčem, na čele se jí sbíral pot, 
s humorem špulila rty. Při pohledu zpět na postel uvi-
děla oční bulvy v Tonyho bezmasé lebce, jak jí po-
hled stále toužebně vracejí, a ona pocítila spokoje-
nost se svou novou podobou. Dopadlo to nejlépe, 
jak mohlo.

Povzdechla si a naklonila se nad zbytky Tonyho, 
jazyk chlípně vystrčený. Když vstala, lebka byla slepá 
a kosti se přestaly hýbat. Jen dlouhá průhledná roura 
kůže ležela mezi jeho stehenními kostmi. Urvala zby-
tek jeho masitého těla a spolkla ho. „Až do poslední 
kapky,“ zamumlala a olízla si rty.

Natáhla si Tonyho džíny, zapnula pásek na prv-
ní dírku. Vypadaly na ní pytlovitě a nelichotily jejím 
nohám, ale prozatím to stačilo. Zapnula si jeden 
knofl ík na modré košili s krátkým rukávem a zbytek 
si uvázala tak, aby co nejvíce odhalila břicho i prsa. 
Cítila se nepohodlně, a  tak si sáhla na zadek, kde 
nahmatala peněženku. Projížděla palcem dvacetido-
larovky a desetidolarovky, její bílé špičáky přidávaly 
do úsměvu hladovost. Dobře! Už dál netoužila vyse-
dávat v  téhle díře. Když peněženku zavírala, všimla 
si fotky mladé ženy. Měla havraní vlasy, tmavé oči, 
vysoké lícní kosti a uhrančivý pohled. Ta žena byla 
sexy! Jen z pohledu na fotografi i jí vyschlo v puse, 
a  i  když ji zrovna používala, její vagína tepala tou-
hou. Nejspíš jeho žena, uvažovala, zatímco hledala 
řidičák, aby zjistila jeho adresu. Náhle si však uvědo-
mila, že ví, kde Tony bydlí. Tonyho buňky se spojily 
s jejími a ona přijala jeho znalosti a vědomosti. Trva-
lo jí až příliš dlouho najít nového hostitele poté, co ji 
inženýr z Gentechu opustil a nechal hnít. Usmívala 
se nad představou, kdyby inženýra vystopovala a on 
si uvědomil, jakou odměnu nakonec získal. Sexuální 
bohyně se těžko najde nebo vytvoří! A ona se roz-
hodla, že odteď se bude živit tak, aby si udržela tuhle 
úžasnou podobu. Inženýr by mohl být jednou z jejích 
pochoutek.

Když házela kosti pod hnijící postel, přemýšlela 
o  tom, jestli má Tonyho manželka ráda blondýnky. 
Když otevírala dveře s touhou zase vidět denní svět-
lo, rozhodla se, že to zjistí.

Překlad: Martin Štefko
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 Nevesta
Příběhů o tom, jak si Ivan chtěl vzít Nastěnku za 

ženu, jsme tu už pár měli. Celá čsfd díky této shodě 
jmen přirovnává Nevestu k Mrazíkovi. Já se pokusím 
takové laciné přirovnání vynechat a svědomitě vás 
tak připravit o celou sérii záchvatů huronského smí-
chu na téma dědeček hříbeček a baba Jaga. Snad to 
přežijete. Nevesta si totiž takový jednoduchý, prvo-
plánový hate nezaslouží. Jak si povíme dále, nejde o 
žádné velké umělecké dílo, ale o kvalitní horrorovou 
podívanou, která pravověrného fandu neurazí. 

Režie: Svjatoslav Podgajevskij
Scénář: Svjatoslav Podgajevskij

Délka: 90 min
Původ: Rusko

Rok: 2017
Hrají: Victoria Agalakova, Valerija Dmitrijeva, Ale-

xandra Reběnok, Vladimir Selezňov

Příběh už jsme v  různých variacích viděli mno-
hokrát a tady žádné velké kladné body tvůrcům ne-
přistanou. Nasťa se chce představit rodině svého 
milého Ivana a vydávají se tak na odlehlý ruský ven-
kov, kde celá familie pobývá jako součást podivné, 
v čase utopené vesničky. Ivan hned po příjezdu zmizí 
a Nastěnka zažívá stále tajemnější a tajemnější situa-
ce, v jejichž centru se točí budoucí švagrová, bizarní 
venkovská lékařka a jakýsi přízrak nevěsty, který ro-
dinu provází již dlouhá léta. Jak tomu tak bývá, rodi-
na má s mladou dívkou své vlastní, nečisté plány a 

my tak můžeme sledovat sled událostí, vedoucí až 
k odhalení celého děsivého tajemství.

A to prosím sled poměrně povedený. Hodina a 
půl uteče jako voda a vy nemáte pocit, že byste sle-
dovali nějakou vatu. Na monitoru se stále něco děje, 
často je to strašidelné nebo alespoň napínavé a 
technicky vždy skvěle vyřešené. Rusové totiž dávno 
dosáhli fi lmařského umu svých amerických kolegů a 
u snímků jako je Nevesta byste nepoznali, kde byl 
po technické stránce natáčený. Což je samozřejmě 
dobře, protože ústřední přízrak i jeho řádění tak ne-
vyvolává úsměv, ale to, co vyvolávat má.

Rozdíly oproti angloamerické produkci jinak samo-
zřejmě vidět jsou a jsou to rozdíly k lepšímu. Prostředí 
ruské vesničky, bizarních zvyků a neokoukaní herci, to 
vše přispívá k příjemnému pocitu novosti, který nám u 
západních fi lmů tak chybí. Nevestu je docela radost 
sledovat a divák tak trochu doufá, že onen feeling ori-
ginality přeteče alespoň do nějaké části příběhu.

To se sice nakonec nestane a my se nedočká-
me žádného šokujícího zvratu nebo nečekaného za-
bití, ale i tak to stačí. Srovnám-li Nevestu s tím obřím 
zástupem amerických duchařin posledních několika 
let, rozhodně z  toho ruský snímek nevychází nijak 
zle. Na ta největší západní jména nedosahuje, ale 
rozhodně představuje dobře sledovatelný nadprůměr, 
který doporučují dva ze tří Obitusů, 

Roman Kroufek
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 John Everson

 Cokolwiek zechcesz
John Everson naneštěstí patří k těm horrorovým 

autorům, kteří ač mají na kontě hned několik knih 
a ocenění (román Covenant získal cenu Brama Sto-
kera), k  nám se přiblížil nejvíce polskými překlady. 
Zmiňovaný román v Polsku vyšel již před deseti lety, 
letos mu tam pak vydali sbírku povídek Cokolwiek 
zechcesz. Té teď nahlédneme pod záložku.

Vydavatel: Dom Horroru, 2017
Počet stran: 240

Na úvod jen základní informaci, že jde o originál-
ní sbírku. Nejde o polský překlad již vydané knihy, 
povídky si vybírali sami polští vydavatelé. V takovéto 
podobě kniha ani sebrané povídky nikde jinde nevy-
šly. To knize poskytuje jistý punc originality či sběra-
telské raritnosti, chcete-li. Má to však i svou výhodu, 
neboť jde opravdu o ukázkový výběr z tvorby tohoto 
amerického autora. Z pouhých pěti povídek nazná-
te, v  čem se Everson, alespoň v krátké formě, rád 
a dobře pitvá.

Z našeho pohledu je velmi zajímavá již předmluva 
od samotného autora, neboť hodně odhaluje z  jeho 
tvorby, historie i pozadí jednotlivých povídek a  jeho 
polských překladů.

Pak už nás ale John Everson pozve na divoký 
večírek, který organizuje Clive Barker. No ano. V po-
vídce Zagon ciał (Fields of Flesh) se totiž prostřed-
nictvím soukromého detektiva pokoutně vetřeme na 
divoký S & M večírek jen pro zvané, organizovaný 
jednou za čas pokaždé na jiném místě. Detektiv zde 
hledá jistého muže, kterému podle mužovy manžel-
ky, jež si detektiva najala, hrozní smrtelné nebezpečí. 
A ten večírek je opravdu rozkvetlá zahrada choutek, 
úchylek, fetišů, chtíče, rozkoší, bolesti a  orgasmů. 
Přesně jak bylo zmíněno, jako by jej za svých mla-
dých let organizoval Clive Barker. Veškeré myšlenky 
o samoúčelnosti, které se snad malověrným mohou 
zpočátku vplížit na mysl, rozpráší výborná pointa, 
která s kvalitním zvládnutím formy, vedením příběhu, 
napínáním i bujarou představivostí autora z povídky 
vytváří žánrovou ránu bičíkem tepající rozkoší. Jen to 
mlaskne.

V jednom z rozhovorů se Everson vyznal, že má 
rád okultní, démonické horrory a nejvýraznějším pro-
jevem tohoto je druhá povídka v knize Porażka (Fai-
lure (means a  lack of bullets). Jeho vlastními slovy 
„temný příběh s motivem sexuální magie“. Prostřed-
nictvím kapitol vyprávěných z pohledu jednotlivých 
postav příběhu a zvláštně, ale funkčně, přeházenou 

chronologií vyprávění, se setkáváme se dvěma chlap-
ci a  jejich kamarádkou, kteří se nechají jistým čer-
nokněžníkem přemluvit, aby se za velký balík hulení 
u něj doma spolu vyspali v rámci obřadu, který chce 
vykonat. Projdeme si obřadem, jeho následky i vy-
pořádání se s nimi. Povídka má zvláštní formu, která 
jako by vypadla z některých příběhů Breta Eastona 
Ellise, je temná, atmosférická, chytlavá a strhující.

Že není jen nadrženým úchylem, ale ctí stylovou 
béčkovost žánru dokazuje Everson v hodně zábavně 
nazvané povídce Fiołkowa laguna (Violet Lagoon) – 
a ano, odkazy k Modré laguně v povídce opravdu ne-
chybí. V ní se společně se dvěma mladými (a nadr-
ženými, to se zakrýt prostě nedá) páry vydáme na 
víkendovou pařbu na opuštěný ostrov. Jenže ostrov 
nakonec tak moc opuštěný není. Je tu jedna podivná 
mrtvola, ještě podivnější pavouci, brouci a mouchy 
a… však víte, neobjevili jste horror včera, ne? Fialová 
laguna je klasickým horrorovým béčkovým monster/
animal attack kýčem. Ale chutným kýčem. Chroupe 
to jako čerstvě opražené kobylky a do krku klouže 
jako mouční červi s míchanými vejci (a ty jsem jedl, 
takže vím, o čem mluvím). Žádná exotika, žádná ro-
mantika, jen přímočarý úprk hejny nepříjemné havěti.

Ku pamięci (In memoryum) jako by zpočátku 
z Eversonova stylu, alespoň jak jej představuje tato 
sbírka, vybočovala. Psychologický příběh o  muži, 
který se ráno probudí se silnou amnézií, snaží se zjis-
tit, kdo je, kde bydlí a dostat se domů. Když se tam 
dostane, jediné stopy a ukazatele, které objeví, ho 
zavedou zase zpátky na místo, kde se probral, k jisté 
ženě, která, zdá se, ví více než on a je schopná mu 
pomoci. Protože mu již jednou pomohla. A tam čás-
tečně příběh zapadá do Eversonovské formy, v níž 
sex má svůj důležitý význam, přesto však povídka 
odhaluje i jiné oblasti a zákoutí autorovy tvorby. Po-
řád však zůstává trochu jiná, atmosféričtější, temněj-
ší, civilnější, dramatická.

V závěrečné a titulní povídce Cokolwiek zechce-
sz (Whatever You Want) se Everson naplno ponořuje 
do oblasti, kterou v první povídce Zagon cial vyu-
žil jen jako ilustrační prostředí hlavní zápletky a po-
inty. Jaké jsou vaše nejtajnější tužby, které si držíte 
v sobě a snad jednou během vašeho života narazí-
te na spřízněnou bytost, které se dokážete svěřit? 
A když budete mít štěstí, bude spřízněná natolik, že 
vám je pomůže uskutečnit? Hlavní hrdina této po-
vídky tuhle bytost potkal a této možnosti se mu do-
stalo. Nemilosrdný sestup do hlubin lidského chtíče 
a  libida, svižný natolik, že je schopen vás strhnout, 
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donutit povídku odložit a hluboce se zamyslit, co by 
to mohlo být u vás. Výtečná, čistě realistická povíd-
ka, mrazivě napínavá, strhující a čtenáře opečováva-
jící. Hned od začátku máte tušení, jak to skončí, jak 
to musí skončit, ale stejně k tomu chcete dojít krok 
za krokem, postupně, s hlavním hrdinou a každý ten 
krok si dokonale a náležitě vychutnat. Všechny po-
vídky z knihy jsou kvalitativně na dost velké výši, ale 
tahle ční nejvýše.

Velkým plusem knihy je výběr povídek. I když je 
možné Eversona zařadit do té extrémnější a hard core 
odnože horroru, nejde o nic jednotvárného, opravdu 
od každé horrorové kořenky něco. Tady trošku toho, 
onde trochu tamhle toho, bizarně úchylné praktiky, 
sexuální démonologie, nebezpečný hmyz, psycholo-

gické tajemno, na své si přijde opravdu pestrá škála 
žánrových milovníků a milovnic. Everson je na slovo 
skoupý tam, kde je to třeba a kde přichází ke slo-
vu čtenářova vlastní představivost, slovy maluje tam, 
kde je třeba trochu zaháčkovat.

Jediným a výrazným negativem knihy je její obál-
ka. Motiv obrázku je výborný a  vzhledem k  větši-
novému obsahu knihy velmi trefný. Výsledný dojem 
obálky však kazí nevhodně vybraná barva písma. Ta 
fi alová se prostě na černém podkladu ztrácí a  činí 
text nevýrazným. Je to však jediná (fi alová) šmouha 
na jinak výborné knize.

Honza Vojtíšek
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 Horrorové pornáče
Protože jsme úchylové, ale hlavně proto, že se 

tomuto tématu v hlavním záběru na hodně dlouho už 
věnovat nebudeme, tak si fi lmů v našem tematickém 
výběru dáme rovnou dvacet. Erotika, porno, horror. 
Ať máte inspiraci pro více romantických večerů. Blíží 
se ten Valentýn, víme?

Hned ze začátku musím zmínit, že z pěti snímků, 
které jsem v rámci tohoto výběru měl možnost vidět 
a psát o nich, je Forced Entry (1973) nejlepší. Mož-
ná proto, že nejde primárně o porno. Příběh vyprá-
ví o vietnamském veteránovi, jemuž hrábne a začne 
znásilňovat a vraždit ženy, které zastaví u benzino-
vé pumpy, kde pracuje. Hned první scéna, kdy dů-
věřivá žena dá hlavnímu protagonistovi svoje jméno 
a adresu kvůli platbě kreditní kartou, je napínavá až 
na půdu a podbarvuje ji nádherná hudba. Snímek je 
zkrátka sondou do hlavy narušeného muže, který si 
skrze násilné činy na ženách připomíná své trauma 

z války, bez něhož jako by nedokázal žít. Porno scé-
ny jsou na vysoké úrovni, herci hrají více než obstoj-
ně a fi lm obsahuje i nějaké to gore. Snímek je v žánru 
porna kultovní záležitostí, jen dva roky po jeho premi-
éře, tedy v roce 1975, byl natočen jeho komerčnější 
remake a v roce 2002 pokračování původního fi lmu 
se stejným názvem jako originál.

Jestli je mezi zmiňovanými fi lmy nějaká opravdo-
vá rarita, bude to pravděpodobně Wet Wilderness 
(1975). Není zajímavý ani tak hrou na incestní notu, 
ani poměrně střízlivým vyobrazením koitu, které zce-
la odpovídá pornoprůměru daného roku, ale právě 
tím rokem. V  tomto kousku totiž sledujeme řádění 
chlápka s mačetou, jehož obličej je schovaný za drs-
nou kuklou s nápisem Love. Ten z obyčejného porna 
rázem vyrábí krvavou podívanou s atributy klasické-
ho slasheru. A  to pouhý rok po Texaském masakru 
a Black Christmas. Můžeme tak směle tvrdit, že ta-
hle vyvražďovačka stála u samotného zrodu slasheru 
jako takového a mělo by se k ní přistupovat s nále-
žitou úctou.
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Co by to bylo za číslo o erotických a porno fi l-
mech, kdyby v něm chyběl polský umělec Walerian 
Borowczyk. Jeho eroťárny mají styl, sofi stikovanost 
a samozřejmě přinášejí adekvátní vzrušení. V případě 
La Bête (1975) pak disponují i naprosto dokonalou 
horrorovou proprietou – nadrženým zvířetem s obřím 
penisem. Zatímco v předchozím snímku rezonovalo 
incestní téma, tady se nešetří zoofi lními obrazy. Oba 
tak dokazují, že sedmdesátá léta byla pro kinema-
tografi i zlatým obdobím. Pokud vám nevadí trochu 
ukecané a hodně nestandardní eroťárny, zkuste tuhle 
svébytnou adaptaci Krásky a zvířete. Myslím, že bu-
dete příjemně překvapeni.

V tomto článku zajisté narazíte na množství sním-
ků, které vás překvapí svou brutalitou, zvráceností 
i dosud netušenými nechutnostmi. Jednou z největ-
ších perel v tomto ohledu je bezesporu kontroverzní 
snímek jednoho z nejskandálnějších režisérů fi lmo-
vé historie Piera Paola Pasoliniho z roku 1975, Salò 
o le 120 giornate di Sodoma neboli v české jazyko-
vé mutaci Saló aneb 120 dnů sodomy. Označení jako 
pornohorror by v  tomto přídě bylo nadměrně zavá-
dějící. S oběma kategoriemi má sice fi lm mnoho spo-
lečného, ale zároveň se jejich běžnému chápaní zcela 
vymyká. Pokud jde o porno či erotiku, tak se bavme 
v ryzí podstatě pouze o té extrémní, sadomasochis-
tické a brutálně násilné. Vezmeme-li na přetřes horror 
jako takový, tak obecnému chápání tohoto žánru se 
Saló vyhýbá obloukem. Pokud však budeme detail-
něji pitvat atmosféru působící na lidskou psychiku, 
bude to zásah do černých míst terče. Pocity stísně-
nosti, sevřeného žaludku nebo návalů dávení jsou 
jevy, které mnohé citlivější bytosti u sledování pro-

vázely a zcela jistě, navzdory určité zastaralosti fi l-
mu, ještě provázet budou. Koneckonců pokud občas 
někdo plný neotřesitelné odvahy zařadí tento titul do 
nabídky kina nebo fi lmového festivalu, velmi často se 
setká s tím, že počet diváků natěšených na „kultovní 
zvrácenost“ se bude výrazně lišit na počátku promí-
tání a na jeho konci. Pozoruhodné také je, že napří-
klad na ČSFD je žánrová specifi kace označena jako: 
drama / válečný. Kde tedy vlastně nalezneme stylové 
vodítko, které by nám objasnilo, o co v tomto bijáku 
ve skutečnosti jde? Milí zhýralí, nebudu vás dlouho 
napínat. Základním stavebním kamenem Saló je in-
telektuálnější levoboček horroru – dekadence. Tedy 
žánr, který ve své podstatě koresponduje s úpadkem 
ve všech jeho podobách. Jenže to, co mnozí vnímají 
jako úpadek někam k samotnému dnu lidskosti, jiné 
zase naplňuje touhou a vzrušením. I proto můžeme 
toto označení vnímat jako pejorativní i fascinující zá-
roveň. Pokud se již společnost není schopna nadále 
rozvíjet, dochází k její stagnaci a následnému úpad-
ku, o jednotlivcích to platí dvojnásob. Základní inspi-
rací snímku, což dokazuje mimo jiné i název, je ro-
mán markýze de Sade Les 120 journées de Sodome 
ou l‘école du libertinage, Pasolini však přemísťuje děj 
příběhu do fašistické Itálie. Saló odkazuje na měs-
to Lake Garda, které je pro Italy připomínkou hrůz 
páchaných Benitem Mussolinim. Čtveřice vysoce 
postavených mužů (prezident, vévoda, soudce a bis-
kup) si přiveze do paláce skupinu chlapců a dívek, 
kteří jim po následujících několik měsíců budou pod 
taktovkou čtyř prostitutek sloužit jako prostředníci 
k naplnění všech rozkoší – včetně těch nejzvráceněj-
ších! Absolutní moc, kterou nad svými obětmi mají, je 
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vede až k samé hranici únosnosti, za níž už se ztrácí 
veškerá lidskost a zbývá jen syrová brutalita a perver-
ze… tak praví ofi ciální text distributora, který „záplet-
ku“ velmi trefně vystihuje. Ale ideové paralely hle-
dejme i v Dantově Pekle, po jehož vzoru je snímek 
rozdělen do několika kapitol, nebo v metaforách na 
konzumní kapitalistickou společnost či jakýkoli dik-
tátorský režim. Shrnuto, podtrženo – jedná se o vel-
mi těžce uchopitelný a psychicky skličující snímek. 
Rozporuplnost, resp. rozdílné vnímání publikem, se 
objevuje ve všech názorech na něj, od těch oslavu-
jících intelektuální přesahy a uměleckou preciznost 
díla, až po ty, které (zjevně v duchu právě viděného) 
režisérovi i fi lmu vulgárně nadávají a označují je mno-
ha nelichotivými přízvisky. Jak bude Saló fungovat 
na vás, si asi musíte sami ověřit, pokud se tedy na to 
cítíte, neboť Saló vytříbí individualitu jako máloco ji-
ného. Na závěr si dovolím jednu citaci ze zajímavostí 
na ČSFD, která mě zaujala, neboť vystihuje mnohé: 
„Pasolini prezentací těchto krutostí protestuje proti 
vykonavatelům moci, kteří se považují za bohy a pod 
anarchistickým heslem „Není-li Boha, je všechno do-
voleno,“ redukují lidské tělo na věc, libidiózně člověka 
vykořisťují, odcizují a přivlastňují si jeho sex.“

Hledat do tohoto výběru ten nejtypičtější kousek 
Jesúse Franca bylo opravdové utrpení. Talentovaný 
režisér jich za svého života nasekal na dvě stě a val-
ná většina z nich míchala horror s erotikou. Nako-
nec jsme vybrali slavnou Die Marquise von Sade 
(Doriana Grey, 1976). Ta vypráví příběh oddělených 
siamských dvojčat, propojených sexuálním vzruše-
ním. Aby příběh dostál svému názvu, je premisa oz-
vláštněna tím, že dokud jedna ze sester pigluje, dru-
há nestárne. V hlavní roli se neobjevuje nikdo jiný než 

režisérova múza, čarokrásná Lina Romay, majitelka 
jednoho z nejslavnějších bobrů horrorové historie.

Italská horrorová kinematografi e byla vždy kate-
gorií samou pro sebe. Nejinak je tomu u společného 
snímku Petra Skerla a mnohem více známého, reži-
sérsky ostříleného janovana George Eastmana. Ten 
se  již před tímto snímkem proslavil spaghetti wes-
terny (další specifi cká rovina italské fi lmařiny) Ami-
co, stammi lontano almeno un palmo (1972) a Keo-
ma (1976). Ve stejném roce jako druhý zmíněný navíc 
natočil erotický horror Bestialità (1976). Ovšem ška-
tulka erotického či porno horroru, chcete-li, je poně-
kud zavádějící. Jednak o pornu, tak jak jej chápe-
me v dnešní době, si u tohoto bijáku můžete nechat 
jen zdát a taky označení horror je trochu troufalejšího 
rázu. V celkovém vyznění je Bestialità spíše hodně 
zvláštní kombinací soft erotiky a umělecky laděného 
snímku, ve kterém se dočkáme mysteriózní zápletky 
s horrorovými prvky a zoofi lní třešničkou na necud-
ném dortu. To vše je podmíněno stylem vyprávění 
a tvůrčím přístupem, který byl specifi cký pro italské 
dobové kriminálky. Dohromady to sice zní jako něco, 
co musíte vidět a rozšíří vám to obzory, ale součas-
ným znalým pohledem se nedočkáte ničeho, na co 
byste v noci pod dekou vzpomínali s napětím ve tvá-
ři. Naopak, tempo prvních tří čtvrtin fi lmu je tak po-
malé, že buď usnete nebo stihnete na netu objed-
nat vánoční dárky pro celou rodinu i sousedy z patra. 
Sice hned úvodní scéna s dobrmanem souložícím na 
rozvášněném ženském těle může navodit pocit, že 
to bude pěkně úchylná exploatační jízda, ale opak je 
víceméně pravdou. Hlavními hrdiny snímku jsou pa-
řížský architekt Paul, který přijíždí na ostrov hledat 
lokalitu pro jednu rezidentní zástavbu, a jeho znudě-
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ná žena Ivette, které se nedostává lásky ve fyzickém 
slova smyslu, a  tak po nocích sní o čemkoli, co by 
do ní vniklo a pořádně ji rozpálilo. Jinak je na ostrově 
celkem slušná nuda, podobně jako v této části fi lmu, 
a jediným zpestřením jsou podivné opulentní večírky 
zhýralé smetánky na dovolené. Změna přichází spolu 
se záhadnou dívkou, kterou Paul spatří ve skalách, 
jenž i jeho uvede do stavu sexuálního chtíče. Čím se 
ale více o dívce dozvídá a poznává ji, tím více se oci-
tá v  její moci. Nakonec se všichni a  všechno prol-
ne, dobrman vyje na měsíc, svojský rybář vezme do 
ruky klacek a muž, který hledá Boha, k  tomu podá 
fi losofi cký výklad. A to už je celkem dívatelné, mini-
málně za předpokladu, že nepohrdnete něčím, co už 
na hony zavání fi lmovými kouzly ze starožitností. Po-
kud vezmeme v potaz pointu, a ještě cosi k tomu, tak 
fi lm vlastně není špatný, jen je až moc poplatný době 
a zemi svého vzniku.

Japonci jsou v  mnohém dál a  progresivnější. 
A  vlastně vždy byli, alespoň u  žánru pornohorroru 
sedmdesátých let to můžu v rámci srovnání recenzo-
vaných bijáků směle tvrdit. Sice s tím pornem jsme 
pořád na štíru, neboť pohlavních orgánů v  akci se 
ani zde nedočkáme, ale rádoby šukaček je k vidění 
nespočet. A nejen to. Snímek s názvem Dabide no 
hoshi: bishoujo-gari (1979, u nás známý jako Lo-
vec krásných dívek), který natočil matador japonské 
režie Noribumi Suzuki, vypráví o muži, jenž byl po-
čat zločincem na útěku, který v  jedné dlouhé chví-
li znásilnil jeho matku. Hoch se potatil a s přibýva-
jícím věkem v něm sílí vnitřní touha po násilnostech 
a mučení. Jednoho krásného dne se rozhodne, že je 
čas šlápnou do poděděných pedálů a jde na věc. Ve 

svém sklepení má velmi důmyslně zařízenou mučír-
nu, kam unáší půvabné dívky, aby je mnoha lekcemi 
zvrhlého sexuálního násilí přinutil stát se bezmezně 
oddanými otrokyněmi. Když je nadobro psychicky 
zlomí, přemýšlí, co s nimi podnikne dál. Mezitím jeho 
zhýralý pokrevní otec přijde na to, že jeho synátor 
žije a vzroste v něm podezření, že si s tímto mladým 
mužem má co říct a vzájemně budou moci obohatit 
rejstříky zvrhlosti. Snímek má krom klasického japon-
ského perverzního sexploitation i fi lozofi cký podtext, 
který by, kdyby se na něm více zapracovalo, mohl 
být i hluboký. Takto vzrušená pointa sice zajede do 
roztažené příběhové díry, ale nezarumpluje tam tolik, 
jak by mohla. Ale nabízí se otázka, zda by si fi losofi c-
ké násilné porno vůbec našlo své odběratele, ovšem 
vzhledem tomu, že zhýralých rádoby intelektuálů je 
mrtě, myslím si, že ano. Slabším povahám sice nedo-
poručuji, ale v rámci smilného horrového žánru hod-
notím vysoko. Mimochodem, chladný pohled hlav-
ního hrdiny je něco, co tento biják výrazně vyčleňuje 
z řady slintajících zvrhlých násilníků.
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Klasický italský eurohorror nám dnes představu-
jí Le Notti erotiche dei morti viventi (1980), tedy 
Erotické noci oživlých mrtvol. Příběh je samozřejmě 
zcela zbytečný, tentokrát se architekt se svou pich-
nou vydávají na exotický ostrov, který mají v plánu 
koupit, aby zjistili, že kromě sexu je tu čekají ještě 
hladové zombie. Jenže o příběh Italům nikdy nešlo, 
a tak se nám dostává úchvatné atmosféry, prokláda-
né tu souloží, tu brutálním zabitím. Feeling fi lmu není 
nepodobný Antropophagusovi, však tu opět pobíhá 
George Eastman, ale nedosahuje jeho kvalit. V hlavní 
eroroli další legenda, exotická Laura Gemser.

A zatímco Erotické noci oživlých mrtvol předsta-
vují takřka geniální ukázku eurohorroru, jejich brz-
ký následovník, Porno Holocaust (1981), je i přes 
takřka identické složení štábu pořádným kvalitativ-
ním sešupem. Těžko říct, co vše je příčinou, ale to-
hle prostě nemá koule. I navzdory cool názvu, který 
jistě ukradla nejedna začínající death metalová ka-
pela, jde o hodně nudnou podívanou, ve které je at-
mosféra pohřbená hlouběji než ta jediná zapamato-
vání hodná zombie. Vše tu trvá dlouho, aniž by se 
však budovalo jakési napětí, a tak divák, i ten znalý 
obdobných kusů, nutně trpí. Název fi lmu tak poměr-
ně přesně evokuje i pocit, který po jeho dokoukání 
máte.

Nechme však exotického laskání na pláži a po-
hleďme na padesát odstínů růžové. Oniroku Dan: 
Bikyoshi jogokuzeme (1985), s  výmluvnějším me-
zinárodním názvem Beautiful Teacher in Torture Hell, 
je klasickým představitelem osmdesátkového pin-
ku eiga. Vypráví příběh mladé hezké učitelky, která 
přichází učit na vysokou školu v odlehlém horském 
městě. Ještě, než do školy dorazí, přepadnou ji tři 

výtečníci, Noriko se jim však dokáže ubránit. Pozdě-
ji však již ne, neboť škola je prostě a  jednoduše… 
divná. Vládnou v ní podivné vztahy a Noriko v nich 
uvízne až bolestně. Postupně je vesničany blízkými 
škole ponižována, týraná a znásilňována (mimo jiné 
i kendo mečem). Zatímco Padesát odstínů šedi vidě-
lo BDSM snad možná jen z letadla, tohle naopak sedí 
přímo v pilotní kabině a udává směr. Syrové, estetic-
ky, vizuálně i obsahově dokonalé podání se smyslem 
pro detail, fungující i navzdory japonské cenzuře. To-
hle prostě není žádná brutální jednohubka pro úchy-
láky, ale řemeslně velmi vymazlené dílo, orientující se 
spíše na dramatickou (soft) porno stránku věci než 
bezmezné brutality. Tedy při troše dobré vůle stravi-
telné širšímu publiku. I když bez krve, přesto to není 
žádný čajíček. Člověk vydrží hodně, ale jakmile do-
jde na modrý provaz… Zajímavostí je, že představi-
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telka hlavní role, v jistých partiích na Japonku velice 
příjemně obdařená Ren Masaki, si tvůrcům zpočát-
ku lehce stěžovala, že se pro podobné role v sado-
masochistických pinku eiga nehodí. Tvůrci její výtky 
však odmítli s  tím, že SM hrdinka naopak musí mít 
určité množství tělesného tuku, díky němuž lana na 
její kůži působí mnohem zřetelnějším dojmem. A mají 
recht, kluci jedni šikmoocí.

Ještě u nich tedy chvilku zůstaňme. Svéráznou 
japonskou odpovědí na italský Porno Holocaust je 
bizarnost Shojo no harawata (1986) Kazuo Komi-
zua. V ní se tři fotografové a tři modelky během ná-
vratu z focení v přírodě na noc uchýlí do opuštěného 
domu. Povídání před spaním se (jsme v  levném ja-
ponském fi lmu, víme?) brzy zvrhne v sexuální orgie 
a znásilňování. Když je šestice v nejlepším, z lesa vy-
leze nechutné monstrum s obřím penisem, fotografy 
zmasakruje, nastoupí na jejich místo a holky model-
kovský zažijí středověk. Na rozdíl od Porno Holo-
caustu mnohem více gore (masturbace utrženou ru-
kou, vytahování vnitřností vaginou). Prostě klasický 
japonský fi lm, no. Na 20 % horroru přijde 79 % soft 
porna a 1 % zlatého deště. Sice levné, ujeté a slabší 
(v určitých ohledech jsou však podobné pojmy irele-
vantní) ale na svou dobu vcelku otevřené, se zajíma-
vými záběry a prostřihy. Jen pro pořádek, ve stejném 
roce Komizu stihl natočit ještě pokračování Bijo no 
harawata (1986).

The Vampire of Budapest (1995) je málo zná-
mou maďarskou produkcí natočenou v  angličtině. 
Vznikl v polovině devadesátých let a stejně jako vět-
šina celovečerních pornofi lmů té doby má svůj vlast-
ní jednoduchý příběh. Dle snímku se ve středověku 
tradovala legenda o upírovi narozeném v maďarské 
provincii Transylvánie. Jak léta běžela, předávala se 
legenda dál a dál, až se transformovala v pouhou dě-
sivou historku pro strašení dětí. Nyní se však Buda-
peští, která se ještě nestačila vzpamatovat z padlého 

komunistického režimu, žene vlna podivných útoků, 
jež podle všeho mají na svědomí právě upíři. Jak jste 
asi vytušili, hlavní postavou snímku je onen upír z le-
gend. On a  jeho přisluhovači chodí po městě oble-
čení v kůži a předtím než stačí někoho proměnit, si 
užívají sexu. Pak tu máme ještě mladíka, do které-
ho se náš hlavní hrdina zamiloval a  jehož mají upíři 
zakázáno proměnit. Snímek je to opravdu zvláštní. 
Na krev tu nenarazíte, upíři chodí po městě i během 
dne a  jediné, co tak divákovi zbývá sledovat jsou 
pornoscény, které jsou ovšem dostatečně odvázané 
a na pornoprodukci snad i nadstandardní. Celkově 
jde o takovou gay porno verzi Twilight ságy, ve které 
se nakonec díky lásce z upíra stane opět člověk.

Čtvrthodinový Stethoscope (2001) by mohl být 
vaším posledním erotickým snem. Nebo noční mů-
rou, to záleží na míře vaší otevřenosti. Němý, surrea-
listický, velmi sugestivní a výbornou hudbou podbar-
vený snímek, v němž skupinka lidí otevřenými dveřmi 
šmíruje dvě mrouskající se kočky (metafora, víme?), 
které se do toho fakt zakousnou. Doslova. Nakonec 
se šmírující postupně přidávají a rozjíždějí fakt zběsi-
lou jízdu plnou chtíče, touhy, krve, bolesti… Všech-
no v mrazivě snovém stylu a vizuálu. Tohle je prostě 
danse macabre. Ale tak trochu jinak. Znáte tu píseň 
z komedie S tebou mě baví svět, v níž se zpívá: „… já 
bych tě láskou snědl“? Tak ta vám bude znít v hlavě 
při sledování tohoto uměleckého pokusu oslavy šmí-
ráctví. Vskutku umělecké dílo. Jen si to asi nebude 
myslet každý.

Ale zpět k  celovečerním záležitostem. Bude to 
asi vypadat, že používám italský Porno Holocaust 
jako jakýsi středový ukazatel, od něhož se rozbí-
há mé vnímání pornohorrorů a názory na něj všemi 
směry, ale přetáčel-li jsem a přeskakoval v něm právě 
pornoscény a sledoval ty dějové, u Slaughter Disc 
(2005) jsem měl nutkání přesně opačné. Příběh kla-
sického ňoumy, závislého na pornu, který nemá práci 



[ 35 ] 

HOWAR D – 25/2017

a po úvodní scéně už ani přítelkyni, se zpočátku jeví 
jako typická levná amatérská záležitost. On jí tako-
vou vlastně zůstane po celou dobu, ale trochu výše 
fi lm vyzdvihují právě pornopasáže, v nichž se skvěle 
pojí tematické zaměření tohoto čísla, tedy klasické 
porno s horrorem. A  to nejen prostředím, maskami 
a zpracováním, ale i dějově, porno i horror hrají (stej-
ně) důležitou roli v příběhu, zápletce i pointě. Hlavní 
hrdina si totiž z časopisu objedná DVD jisté porno-
herečky. Už samotný disc vypadá divně (jednodu-
chý ale výborný a plně funkční nápad využít takový 
ten průhledný plastový disk, který najdete na spodku 
krabičky, když si jich kupujete více prázdných). Což 
teprve, když si ho týpek pustí. Objeví se totiž hlavní 
hrdinka DVD v mysteriózním hávu a rozjede striptýz 
s hrátkami s vibrátorem. Dotud klasika, jenže dildo 
z jejího lůna nevyždímá jen šťávu rozkoše ale i krev. 
S tou si dívka chvíli hraje a pak se podřeže břitvou. 
Když si kluk pustí DVD znovu, dívka je zpět, sice už 
trochu jetá (mrtvé maso prostě není držák), ale má 
s sebou chlapa, kterému dá pěkně pokouřit. Tedy on 
jí, ale nezacházejme do zbytečných detailů. A pak 
dívka přivede do trojky svou kamarádku… břitvu. 
Zdá se, že DVD, respektive to, co se na něm odehrá-
vá, si žije vlastním životem. Přináší hlavnímu hrdino-
vi nové a nové zážitky (postelové hrátky s kladivem), 
jenže v další scéně fi guruje jeho kamarád. Což mu 
přijde fakt divné. Obzvláště, když mu kamarád pře-
stane zvedat telefon. Opravdu se to, co se odehrává 
na DVD, které se občas zapne samo, prolíná s  re-
alitou? Forma Slaugther Disc je opravdu zajímavá. 
Jako by si nějaká pornoherečka chtěla natočit vlastní 
morbidní video a známí, nebo spíše její fanoušci, jí 
pomohli to proložit příběhem. Formou a dějem to je 
opravdu pornohorror, od obou je tu v čisté míře. Sa-
motné zpracování pornovýstupů je vcelku povedené 
a zajímavé, jak po stránce dějové, tak částečně i po 
stránce vizuální, i když občas ta videa vypadají, jako 
že je točil někdo, kdo právě zjistil, že se s obrazem 
a  jeho úpravami dají dělat různé věci a  rozhodl se 
je všechny vyzkoušet (zde mi ovšem v mysli neustá-
le blikalo oznámení – je to z roku 2005). Propojova-
cí dějové scény jsou prostě amatérismus nejhoršího 
(ale přežitelného  – a určitě by šlo narazit na horší) 

zrna. Faktem je, že když jsem si ten fi lm pouštěl, če-
kal jsem to mnohem horší.

Zatímco v sedmdesátých a osmdesátých letech, 
se termínem pornohorror dalo označit vše, co bylo 
trochu erotické, a  tak trochu strašidelné, v  novém 
miléniu je první část složeného slova naplněna pl-
nými doušky a hektolitry sekretu. Půlka druhá, tedy 
horrorové prvky jsou jen masky, rekvizity a kulisy pro 
obyčejnou (a někdy i neobyčejnou) mrdačku. Třeba 
snímek The XXXorcist (2006) je jakousi parodií na 
klasický horrorový majstrštyk The Exorcist (1973), ale 
něco, co by zrychlilo tep diváků toužících po hrůze, 
pokud nebereme v potaz snímek samotný, zde ne-
hledejte. V pornofi lmu, kde se tvůrci pokouší i o ně-
jaký děj, přijde muž, zazvoní u dveří, které mu ná-
sledně otevře spoře oděná prostopášnice, a on řekne 
něco jako „Jsem kominík Karel, a přišel jsem vám 
protáhnout pecek“. Pak následuje scéna různě dlou-
hého a zcela nepodstatného rozhovoru, po které se 
rozepínají zipy, stahují kalhotky a roztahují nohy a ot-
vory. V  tomto snímku je to stejné, jen muž v suta-
ně v úvodu pronese něco jako „Jsem otec Theorník, 
a přišel jsme vám vymést dceru“. Aby to nebylo moc 
horrorově light, tak dcera nejdřív kněze i matku ob-
lije litry zeleného slizu a pak začne páter provádět 
sexorcismus. Když je znaven, přidá se matka, kterou 
dcera rovněž podaruje posedlostí, tak musí nebohý, 
ale nadprůměrně obdařený, kněz sebrat všechny síly 
a vymést je obě. Mezitím zase stříká zelený sliz ze 
všech otvorů posedlé a všichni se zmítáni hříchem 
v  tom rochní jako prasata. Občas se pronese něja-
ký vtipný bonmot o Bohu, víře apod., mimochodem 
nechybí ani klasické exorcistovské hlášky jako „Your 
mother suck cocks in hell“. Nakonec to otec zvládne 
pomocí posvěcených robertků ve tvaru kříže, panny 
Marie a  ještě čehosi, které zasune do všech těles-
ných otvorů posedlé. Absolutní konec neprozradím, 
protože i tak už jsem teď dopodrobna popsal 90 % 
děje. Upřímně, tenhle biják není dobrý ani jako horror, 
a už vůbec ne jako porno. Tedy pokud vás nevzrušu-
je kopulace v umělých zelených blitkách a sekretech, 
a  nemáte rádi fi lmové barvy jako v  českosloven-
ských, jakože strašidelných, inscenačních pohád-
kách z osmdesátých let. Pokud si vybíráte fi lmy podle 
herců, tak zde je k vidění Aramis Sartorio a Joanna 
Angel. Za malou zmínku určitě stojí i americký reži-
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sér Doug Sakman, který je v béčkovém braku více 
než zdatným. Možná už jste měli tu čest s některým 
z  jeho žánrových mišmašů pro otrlého diváka jako 
Re-Penetrator, Punk Rock Holocaust (oba 2004), Lo-
vecraCked! The Movie (2006) nebo Evil Head (2012). 
Tento chlápek je navíc známý i jako herec z podobně 
laděných bijáků nejrůznější jakosti.

Blood Lake (2006), tedy Krvavé jezero, je jeden 
z pornofi lmů, které produkoval legendární Larry Flint, 
zakladatel časopisu Hustler. Jde o snad jediný por-
nohoror, který tento časopis vytvořil. Snímek je více 
méně parodií na všechny ty horrory, v nichž parta ka-
marádu jede na výlet k jezeru a tam jsou všichni je-
den po druhém podřezáni, probodnuti, upáleni etc. 
Zde je to kvůli tomu, že jeden z osazenstva čte z kni-
hy, ze které neměl, což je očividná inspirace Lesním 
duchem a jednoho po druhém začne zabíjet démon 
v podobě kněze Jákoba, který vypadá jako kombina-
ce toho dědka z druhého Poltergeista a vraha z Ta-
jemství loňského léta. Jinak nic víc navíc. Pokud Vás 
baví sledovat pornofi lmy, kde na každou jednu sexy 
scénu připadá jedna, v  níž se mordují nebozí lidé, 
převážně sekerou, pokud Vás baví sledovat přehrá-
vající pornoherce, co se koukají do kamery a krásné 
pornoherečky jako Sandy Summers, je Krvavé jezero 
dělané přímo pro Vás. Ono stejně, když se to tak vez-
me, slashery vždy byly hodně o sexu. Jen je oprav-
du škoda že pornonarativ nedovolí vytvořit dostateč-
ně zajímavé a zábavné postavy. Mimochodem, ještě 
před premiérou snímku bylo oznámeno pokračování. 
Nikdy na něj nedošlo.

Pojďme ale zpět ke klasičtějšímu pornu. A dal-
šímu významnějšímu porno jménu. Původně jsme 
chtěli napsat o fi lmu Bella Loves Jenna z roku 2004, 
v němž je Jenna Jameson odsouzena k smrti, mu-
čena bachaři ve vězení, pokouší se v márnici soulo-
žením oživit mrtvolu a v mysli prožívá různé bizarní 
úchylnosti, ale nakonec mi pro náš výběr přišel vhod-
nější o tři roky mladší více než dvouhodinový podob-

ně laděný fi lm Janine Loves Jenna (2007). Ten nás 
seznamuje s hlavní hrdinkou zrovna v době, kdy si 
ve vaně podřezala žíly a společně s ní projdeme ce-
lou řadou posmrtných zážitků plných bizarních po-
stav, slušných masek a démonických bytostí. Kte-
ré, samozřejmě, souloží nejen s hlavní hrdinkou, ale 
i Jennou a jinými dívkami. Musím však uznat, že po 
stránce postav (démoni, tajemné bytosti v  kápích 
s plameny místo obličeje, bizarní postavy v ještě bi-
zarnějším pekelném baru, nechybí ani samotný Ďá-
bel), masek a atmosféry, jde o velice zajímavou podí-
vanou. Přimhouříme-li alespoň jedno oko a budeme 
na věc hledět z hlediska našeho oblíbeného žánru.

Myslím, že už z názvu Texas Vibrator Massa-
cre (2008) je jasné, který slavný horrorový kult tenhle 
snímek paroduje. A v  tomhle případně je slovo pa-
rodie na místě. Opravdu nic moc tu nefunguje, sní-
mek kopíruje narativ původního fi lmu, ale prokládá 
ho naprosto nesmyslnými metalovými vložkami, kte-
ré jsou parodií v parodii, a tak v parodii na Texaský 
masakr motorovou pilou můžete vidět scénu, která 
paroduje Úsvit mrtvých. Navíc Leatherface ve fi lmu 
při sexu mluví! Je to vážně zvláštní snímek a více než 
původní kult připomíná skutečně amatérsky vypada-
jící remake, kde opravdu nikdo neumí ani trochu hrát 
a pornoscény jsou do děje vloženy zcela nesmyslně 
a náhodně. I  tak ale člověk musí ocenit příjemnou 
porci gore, docela obstojnou výpravu a kameru, kte-
rá v mnoha ohledech opravdu připomíná tu z Texa-
ského masakru. Navíc dojde i na lesbickou scénu, 
a to určitě pár pánů a dam potěší.

Zřejmě nejslavnější gay porno horror L. A. Zom-
bie (2010) režírovala známá režisérská ikona Bruce 
LaBruce, který se proslavil mnoha kontroverzními 
snímky, pro běžného diváka mnohdy na hraně čis-
té pornografi e. Za všechny jmenuje asi nejslavnější 
Hustler White, v němž dojde, mimo jiné, na anální fi s-
ting nohou. L. A. Zombie vypráví příběh pravděpo-
dobně padlého anděla či mimozemšťana, který jed-
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noho dne vystoupí z oceánu na pobřeží Los Angeles 
a skrze soulože do otevřených ran na hrudníku, hla-
vě a podobných zajímavých místech, navrací nedáv-
no zesnulým jejich životy. V hlavní roli se představil 
skvělý François Sagat. Námětově fi lm navazuje na 
předchozí režisérův počin Otto aneb mrtvoly ožijte, 
který vyprávěl velmi podobný příběh, a proto by se 
L. A. Zombie dala přirovnat k jakémusi pseudopokra-
čování. Hotový snímek vyvolal takovou kontroverzi, 
že na proslulém Melbourne International Film Festi-
valu bylo zakázáno jeho promítání, neboť v Austrá-
lii existují zákony zakazující veřejně promítat porno-
grafi i. V reakci na toto ustanovení se režisér Richard 
Wolfstencroft, zakladatel undergroundové odnože 
Melbournského festivalu, rozhodl promítnout fi lm pro 
diváky ve svém domě. Toho večera se policie nepo-
kusila promítání zabránit, o 14 dní později ale Wolfs-
tencrofta i tak navštívila. Režisér přiznal, že fi lm pro-
mítal, ale že kopii snímku po promítání ihned zničil. 
Film má dvě verze. Festivalovou, trvající 63 minut 
a režisérskou, která se pyšní stopáží 103 minut.

I mexická kinematografi e má v tomto tematickém 
článku své místo. Představte si fantastické drama, 
psychologický horror, špinavou vášnivou pornoero-
tiku či artový snímek, tak o tohle všechno se režisér 
Emiliano Rocha Minter ve fi lmu Tenemos la carne 
(2016) pokusil, ale ani za mák mu to nevyšlo. Zbyl 
mu jen nedomrdlý, bezduchý, nudný žánrový pask-
vil a asi i oči pro pláč. Hlavními hrdiny je souroze-
necká dvojice, která ve zdevastovaném městě a za 
bezvýchodné životní situace požádá staršího muže 
o kus žvance a střechu nad hlavou. Ten jejich nabíd-
ku s radostí přijme, ale za předpokladu, že se zúčast-
ní jakési podivné inscenované okultní hry, které je on 
sám tvůrce. Problém je v  tom, že chlapík to nemá 
v hlavě vůbec, ale vůbec v pořádku. A tak v rozpa-
dajícím se domě lepí nové podloubí v pokoji za po-

moci dřívek, kartonů a izolepy, u toho pronáší životní 
pravdy zbloudilého věrozvěsta na větším než malém 
množství psychotropního mezcalu a snaží se pohlav-
ně sblížit bratra a sestru, aby mohl po vzoru spor-
tovních reportérů komentovat jejich kopulaci svými 
životními moudry. Dívce tento neandrtálský donchu-
án z kontejneru imponuje a rozhodne se bratra svést. 
Divák je tak svědkem pornohrátek (v konečném dů-
sledku nejen) dvou špinavých nevábných teenage-
rů z  předměstí Tijuany nebo odkud. A  to vše pod 
rouškou rádoby nezávislých artových záběrů, které 
jsou imponující asi jako kulturní program o přestáv-
ce fotbalového utkání městského přeboru, když prší. 
A pak se to ještě jakože rozjede. K vaší opravdové 
hrůze přibude i pár dalších aktérů téhle pokoutní por-
no taškařice ze smeťáku a kázaní pana Schízy o ži-
votě, vesmíru, dupačce a vůbec, kulminuje na šest 
set šedesátý šestý stupeň. Tenemos la carne (v an-
gličtině distribuováno jako We Are the Flesh, což už 
samo o sobě mnohé naznačuje) je jednoduše blábol 
po všech stránkách a umělecký (a vlastně i  jakýkoli 
jiný) záměr pochopíte možná jen po čtyřech litrech 
nejlacinějšího krabicového vína, ke kterému budete 
nonstop pokuřovat omamnou směs ve složení 40 % 
puškvorec / 60 % kůže z baziliška. Co se týče něja-
ké vzrušivosti, tak pokud rádi šmírujete bezdomovce 
a narkomany v posledním tažení u zimního lašková-
ní na horkovzdušném kanálu, máte vyhráno! Pokud 
však těch osmdesát strastiplných minut vydržíte 
a budete se v nitru sžírat otázkou, co z  toho nako-
nec vyleze, vězte, že nápovědou vám bude pravidel-
ná ranní stolice.

Roman Bílek
Robert Poupátko

Roman Kroufek
Honza Vojtíšek
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 Brigitte Lahaie
Když jsem si dělal drobnou retrospektivu profi -

lů, které jsem za ty roky do Howarda napsal, zjistil 
jsem, že až na drobné výjimky to nebyly osoby, se 
kterými bych dobrovolně vlezl pod jednu deku. No 
posuďte sami. Hned první číslo a Leslie Nielsen, a dál 
Lon Chaney, Vincent Price, George Eastman… Mohli 
bychom pokračovat do nekonečna. Vrchní redakční 
erotofi l si prostě ženský usurpuje pro sebe a na mne 
zbývají kanibalové a dávno mrtví geronti. Výjimka ve 
formě Asie Argento jen potvrzuje ono pravidlo. Ale 
dnes, dnes to bude jiné. Dnes si smlsnu na majitelce 
nejkrásnější postavy a senzuálně neskutečně výraz-
né francouzské herečce Brigitte Lahaie.

Ta si během své bohaté kariéry užila mnoho he-
reckých poloh. Doslova. Její stopa v kinematografi i 
totiž obsahuje hrůzostrašné snímky, soft eroťáky i je-
jich zábavnější a oblíbenější hardcore bratříčky. Ale 
hezky postupně, jak se u profi lu sluší a patří. Brigitte 
se narodila dvanáctého října 1955 na severu Francie 
a prvních dvacet let svého života vedla příkladný a 
klidný život, který nijak nenaznačoval, jaká bude její 
další kariéra. Ve dvaceti se spolu se sestrou přestě-
hovala do Paříže a začala prodávat boty.

Práce v obuvnictví může být pro leckoho vrcho-
lem života, pro Brigitte však znamenala pouze nutné 
zlo, které jí umožnilo poplatit nájem. Ve volných chví-
lích pokukovala po herecké kariéře, až se odhodlala 

a odpověděla na slibně vypadající novinový inzerát. 
Co čert nechtěl, nebo spíše chtěl, šlo o nabídku na 
standardní hardcore porno, které bylo ve Francii v té 
době konečně legalizováno. Lační frantíci věnovali 
začínající krásce nemalou pozornost a spotřeba pa-
pírových kapesníčků vzrostla o několik tun. Cesta do 
velkého světa byla otevřená.

Velký svět udělal z Brigitte vůbec první francouz-
skou pornohvězdu a jak sama říká: „Filmům z té doby 
vděčím za mnohé. Díky nim jsem byla slavná a bylo 
by zvláštní je teď popírat. Tu práci jsem milovala. Byla 
jsem zpočátku velmi stydlivá a nejistá a tyhle fi lmy mi 
daly spoustu sebejistoty.“ Z  její filmografie, čítající 
na 121 snímků, tvoří porno a erotika významnou 
většinu, ale nebojte se, oblíbila si i horrorové polohy 
těchto dvou žánrů, a tak udělala mnoho záslužného 
i pro našince. 

Při svých erotických eskapádách se v roce 1977 
seznámila s  režisérem Jeanem Rollinem a natočili 
spolu hodinový snímek Vibrations sexuelles o psy-
chiatričce, která pomáhá mladému muži zapome-
nout na ženu jeho života. Pomáhá mu samozřejmě 
primárně tím, že znovuobjevují jeho sexualitu, a to 
dost explicitní formou. V tom roce obdobných sním-
ků natočila celkem třináct, ale tento jediný významně 
ovlivnil její kariéru. Rollin jí totiž o rok později nabí-
dl malou, ale zcela ikonickou roli ve vynikajících Les 
raisins de la mort (1978) a pro naši hrdinku se tak 
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otevřely dveře k novému auditoriu a novému typu fi l-
mů. V Hroznech smrti svým projevem skvěle zapadla 
do všudypřítomné atmosféry zmaru a byla drobnou 
ozdobou už tak skvělého fi lmu. Následovaly další 
úniky od hardcore materiálu, z nichž pro fandu horro-
ru bude nejzajímavější naziploitation Nathalie resca-
pée de l‘enfer (1978) a rape & revenge Viol, la gran-
de peur (1978). To vše v  jediném roce doplněné o 
dobrých dvacet pornáčů, na kterých pracovala mimo 
jiné také s režisérem českého původu Alanem Vyd-
rou.

O rok později se Brigitte k Rollinovi vrátila, tento-
krát už v hlavní roli. Fascination (1979) si podmanila 
svou rolí perverzní aristokratky, jejíž pozadí (té role!) 
je více než tajemné. Dodnes je ikonické její řádění 
s kosou – obrázek polonahé Lahaie v kápi zdobí po-
zadí nejednoho monitoru skalních fandů eurohorro-
ru. Další únik do mainstreamu představoval vysoce 
ceněný thriller I… comme Icare (1979), který byl fi k-
tivní variaci na okolnosti vraždy JFK. Naopak méně 
standardní, ale o to zajímavější je WIP Gefangene 
Frauen (1980), který patří ke klasikám žánru ženská 
věznice. S dalším rokem přišla samozřejmě také další 
spolupráce s Jeanem Rollinem a z Brigitte se po por-
nu začala stávat také královna francouzského horro-
ru. La nuit des traquées (1980) je kvalitativně trochu 
níže, než předchozí kousky a naši hrdinku tu sledu-
jeme v roli dívky se ztrátou paměti, která se pokou-
ší utéct z dobře střeženého sanatoria.  Na počátku 
osmdesátých let se také objevila v asi nejslavnějším 
snímku své kariéry, komedii Le coup du parapluie 
(Rána deštníkem, 1980), kde si hlavní roli střihl své-
rázný Pierre Richard. Po roce 1980 se také rapidně 
snížilo množství fi lmů, které za rok vyprodukovala. A 

to z jednoduchého důvodu. Po třech letech úspěšné-
ho obcování s každým, kdo ve francouzském porno-
průmyslu něco znamenal, dala hardcore jednou pro-
vždy vale s vidinou větších fi lmů pro široké publikum. 
Nemějme jí to za zlé.

Kromě softcore eroťáků se tak začala objevo-
vat ve snímcích, které oceňoval i náročný divák. Pří-
kladem budiž Diva (1981) nebo klasická delonovka 
Pour la peau d‘un fl ic (1981), kde si zahrála zdra-
votní sestru. I v  osmdesátém prvním samozřejmě 
nechyběla spolupráce s Jeanem Rollinem, tentokrát 
Les paumées du petit matin (1981) o uprchlicích 
ze sanatoria pro mentálně choré, které se přidávají 
ke skupině erotických tanečnic. Ehm. Lahaie nemě-
la hlavní roli a v rámci její spolupráce s režisérem je 
tenhle kousek spíše slabší. Možná i proto se na chvíli 
odmlčeli a každý se věnoval svým vlastním projek-
tům.

Pro Brigitte to byla například kriminálka L‘exécu-
trice (1986), ve které si zahrála hlavní roli policistky 
pátrající po dívce unesené perverzními tvůrci porno-
grafi e. Cítíte v tom taky tu ironii? To už raději Le cou-
teau sous la gorge (1986), která popisuje drsné řá-
dění vraha mladých modelek. V roce 1987 ji pak pro 
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sebe objevil slavný Jesús Franco a obsadil ji jednak 
do klasické předělávky Faceless, jednak do akčňá-
ku Le couteau sous la gorge (1988). Tahle poloha 
Brigitte sedla, přeci jen už jí bylo více než třicet a role 
rozverných školaček v eroťácích už pro ni přestaly 
být tím pravým ořechovým. To už raději zkušená kur-
va, kterou si zahrála ve slavné Kaufmanovce Henry 
& June (1990). Ta ale samozřejmě nemá s horrorem 
nic společného.

Návrat k Jeanu Rollinovi v druhé polovině deva-
desátých let už nemohl být na stejné úrovni, jako dří-
ve. Nikdo nemládne a ani naše hvězda, ani stárnoucí 
umělec už neměli tolik sil, aby přeprali moderní dobu 
klasickými proprietami a vytvořili atmosférickou 
horrorovou atmosféru. I tak je Les deux orphelines 
vampires (1997) zajímavým pokusem pokračovat 

v kdysi nastoleném trendu, i když už je celý svět zce-
la jinde. A totéž lze říci o jejich posledním setkání, La 
fi ancée de Dracula (2002).

Zatím poslední návštěvou našeho žánru byla pro 
Brigitte Lahaie řezničina Calvaire (2004), vezoucí se 
na vlně podobných snímků, které na začátku tisíciletí 
zaplavily Evropu. Bohužel byla dle mého příliš krotká 
a pohled na stárnoucí Brigitte více než vlnu nostalgie 
vyvolal lehkou lítost. Není divu, že se naše milova-
ná teď věnuje naplno rádiu, kde uvádí každodenní 
úspěšný pořad, ve kterém se věnuje vztahům a sexu. 
Vždyť o tom vlastně celá její kariéra je. A my bychom 
za to měli být sakra vděční. 

Roman Kroufek
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 Pod peřinou
 Daniel Čech

Ještě do posledních okamžiků svého života ne-
mohla tušit, co přijde. Necítila žádný nutkavý pocit, 
o  kterém mnozí vyprávěli, když se něco špatného 
stalo. Spala bezesným a  klidným spánkem, dokud 
nebyla fyziologickými procesy donucena probudit se 
a jít na toaletu. S radostí zjistila, že se její manžel již 
vrátil. Jeho typicky mírně zakulacený tvar při spaní 
na boku tváří k oknu nemohla nepoznat.

„Tak panu inženýrovi vyřiď, že je to blb,“ zakřičel 
před několika hodinami rozčileně do telefonu a začal 
se kvapně oblékat. Objal ji a vyprávěl něco o  jaké-
si nehodě v  elektrárně, kde pracoval jako technik. 
Občas docházelo k naléhavým situacím, kdy byl na-
rychlo povolán. Tentokrát se vrátil brzy a ona si jeho 
příchodu nestihla ani všimnout.

Posadila se na postel a se zívnutím nazula pan-
tofl e. Byla zvyklá chodit po tmě, protože svého muže 
milovala a nechtěla ho zbytečně vyrušovat ze spán-
ku, právě kvůli případům, kdy musel urgentně do 
práce. Za poslední rok takových případů přibýva-
lo a ona pojala podezření, že je podváděna. Proto 
si pár měsíců tajně dávala určitou částku z výplaty 
stranou na zaplacení soukromého detektiva, kterého 
před nedávnem najala. Z jeho zjištění byla nadšena, 
protože jí přinesl klid do duše. Její manžel skutečně 
jezdil do elektrárny. Detektiva vyplatila a ke svému 
manželovi byla ještě pozornější než dříve. Vše bylo 
zase v naprostém pořádku.

Seděla na míse a její zrak si již přivykl tmě. Všech-
no bylo na svém místě. Všechno ve stavu, v jakém to 
má být. Ano, přesně tak, jak by to mělo být, kdy-
by její manžel nikam na noc neodjel. Po případech, 
jako byl tento, nechával manžel oblečení v koupelně, 
aby nemusel zbytečně štrachat v ložnici a nerušil tak 
svoji manželku stejně, jako ona neruší jeho v případě 
svých nočních výletů na záchod.

Nyní zde oblečení nebylo.
„Že bych spala tak tvrdě?“ přemýšlela. „Možná 

oblečení rovnou hodil do koše na prádlo.“
Spláchla, opláchla si tvář a vracela se do postele, 

aniž by se do koše podívala. Už si chtěla ke svému 
manželovi lehnout a přitulit se k němu. Původně ne-
doufala, že se ho ještě v noci dočká. Jenže když se 
posadila, všimla si svého slabě blikajícího telefonu. 
Zmeškaný hovor. Zjistila, že to byly akorát dvě hodi-
ny, co jí volal a ona to nezvedla. Při pohledu na dis-
plej telefonu svraštila obočí a přemýšlela, proč jí asi 
volal. Odložila mobil zpět na noční stolek a konečně 

si lehla. Zírala do stropu.
Po její pravé ruce se rýsovala hromada peřin, ko-

pírující manželovu siluetu. Vyhlédla přes ni oknem 
ven a  spatřila za horizontem podivnou záři. Rudě 
zbarvená část oblohy připomínala východ slunce. 
Jenže hodiny na jejím telefonu ukazovaly dvě hodiny 
a pár minut po půlnoci.

Přejela zrakem zpět na manžela, jak se poma-
lu nadechuje a vydechuje. Tvrdě spal. Rozhodla se 
tedy, že vstane a vyhlédne z okna. Opět nahmatala 
pantofl e a postavila se, trochu se jí zamotala hlava, 
ale úspěšně to ustála. Vykročila, obešla roh postele 
a vyhlédla z okna. Jenže než stihla vůbec zaostřit, ro-
zezněl se její telefon. Protože vyzvánění bylo celkem 
hlasité, okno nechala být a šla hovor přijmout.

Netušila, kdo by právě teď mohl volat, ale neztrá-
cela čas hledáním brýlí. Prostě hovor přijala.

„Ano?“ zašeptala, aby nevzbudila manžela.
Z druhého konce se notnou chvíli ozývalo jen šu-

mění a poté, z  ničeho nic, uslyšela zvuk známého 
hlasu. Hlasu, při kterém se jí zastavilo srdce, zpotila 
celá záda a  šokem téměř upadla. Zvuk manželova 
hlasu na ní tíživě doléhal, snažíc se jí uklidnit. Její mo-
zek zachytával pouze některá slova jako „nehoda“, 
„nebezpečí“, „miluji tě“.

Hned na to byl jeho monolog přerušen opaku-
jícím se tónem přerušeného spojení. Stále držela 
sluchátko u ucha. Zapomněla na podivnou záři nad 
obzorem, na pořádek v koupelně, a dokonce i na te-
lefonát, který jako  by proběhl před tisícem let. Ne-
bylo možné to nadále odkládat. Srdce bušilo nebez-
pečným tempem a dech se zrychloval. Nemělo smysl 
protahovat to.

Zhluboka se nadechla.
Obešla roh postele.
Pro teď žila jen, aby zjistila, co se skrývá pod pe-

řinou.
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 Necrophagia:
Drcení těžkým zvukem, 
čtvrcení ostřím kytar

Horror se line hudbou prakticky napříč všemi 
žánry. Sluší mu atmosférické a tajemné zvuky klasic-
ké hudby, i nemilosrdný parní válec těch nejtvrdších 
kalibrů. Jako v případě americké death metalové ka-
pely Necrophagia.

Necrophagia (nekrofágie – pojídání mrtvých čás-
tí těla, slovo pochází ze spojení řeckých slov nekron 
(mrtvola) a  fagein (jíst)) jsou společně s fl oridskými 
Death a Possessed ze San Francisca označováni za 
první americké death metalové kapely a považová-
ni za zakladatele tohoto stylu. Mezi hlavní inspira-
ce tvorby kapely patří kapely Venom a Hellhammer 
a horrorové/gore fi lmy. Tyto dvě lásky Necrophagia 
dokázala skloubit v tvrdou muziku a horrorové image 
s názvy skladeb, texty i videoklipy odkazující nejen 
k  oblíbeným horrorům ale i  k  základním žánrovým 
prvkům.

Kapelu ve městě Wellsville (Ohio) založil v  roce 
1983 zpěvák Frank Pucci, vystupující pod pseudony-

mem Killjoy. Kapela se díky těžkému zvuku a nemi-
losrdnému zpěvu, který je kombinací démonického 
hlasu a kvičení podřezávaného prasete, stala v prv-
ní polovině osmdesátých let velmi oblíbenou v míst-
ní podzemní scéně. Její demonahrávky, kterých v le-
tech 1984 až 1986 vydala celkem šest (dvě každý 
rok), na kazetách kolovaly z ruky do ruky.

První dlouhohrající desku Necrophagia nahrála 
během září až listopadu 1986. Desetiskladbové al-
bum Season of the Dead vyšlo v únoru 1987. Tedy 
několik měsíců před debutovou deskou Death Sc-
ream Bloody Gore. Stalo se tak jednou z  prvních 
death metalových desek. Závěrečná skladba alba 
Beyond and Back je podle všeho inspirována čás-
tí stejnojmenného dokumentárního fi lmu Jamese L. 
Conwaye z roku 1978. Píseň, stejně jako ona část fi l-
mu, vypráví příběh člověka, který se při pokusu o se-
bevraždu dostane až na samý pokraj smrti, navštíví 
peklo, jen aby byl ušetřen a navrácen zpět do světa 
živých.
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O  tři roky později vydala Necrophagia desku 
Ready for Death, obsahující opět deset skladeb. 
Deska však byla nahrána již v  roce 1986. Necro-
phagia se totiž po vydání Season of the Dead kvůli 
odlišnému hudebnímu směřování jednotlivých členů 
rozhádala a rozštěpila. Ready for Dead vyšlo pozdě-
ji v roce 2000 jako součást kompilace A Legacy of 
Horror, Gore and Sickness.

Necrophagia stagnovala až do roku 1997, kdy 
se ke Killjoyovi připojil pod pseudonymem Anton 
Crowley frontman Pantery Phil Anselmo jako kyta-
rista. Našli se i nový baskytarista a bubeník. V  této 
sestavě kapela nahrála a vydala album Holocausto 
de la Morte (1998) a EP Black Blood Vomitorum 
(2000).

V roce 1999 vyšlo také první DVD kapely Throu-
gh Eyes of the Dead. Jde o krátké příběhy, v pod-
statě příběhové videoklipy, k pěti skladbám z  alba 
Holocausto de la Morte, proložené komentáři členů 
kapely o svých oblíbených horrorech a horrorových 
autorech. Členové kapely si v jednotlivých příbězích 
sami zahráli. Na v  podstatě amatérskou produkci 
jde v mnoha ohledech (obzvláště žánrových) o vel-
mi slušnou práci, hlavně co se týče atmosféry, ero-
tiky a efektů. K první skladbě sledujeme klasického 
sadistického vidláckého psychopata (v  podání bu-
beníka), který zkříží cestu mladému zamilovanému 
páru. Již zde je jasně ukázáno, že kapela k  tomuto 
DVD i oblibě žánru přistupuje bez servítek. Brutalita, 
gore, krev, erotika a hnus v plné parádě. Psychouš 
zde například masturbuje nad mrtvolou dívky. Dru-
há skladba nás vizuálně seznamuje se sadistickým 
kanibalem, který v  kleci drží nahou dívku a  krmí ji 
kusy mrtvých lidí. Ve třetí skladbě zavítáme na hřbi-

tov, kde se mladý alkoholik setká s mladou feťačkou. 
Jejich setkání však překazí z hrobu vylezlá mrtvola. 
I příběh ke čtvrté skladbě začíná na hřbitově. Přivádí 
nás k jeptišce, kterou trápí podivné sny a představy 
či snad dokonce reálné vzpomínky, plné satanských 
orgií, zvrhlých obřadů a démonických bytostí. Pátou 
skladbu Necrophagia tentokrát nedoprovodila vlast-
ním příběhem, ale sestřihem scén z geniálního díla 
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Lucia Fulciho…E tu vivrai nel terrore! L‘aldilà. Throu-
gh Eyes of the Dead je fanouškovskou poctou žánru 
i vlastním příspěvkem k němu. Příběhy si libují v at-
mosféře i brutalitě, doprovází je nekompromisní hud-
ba kapely. Je co poslouchat i na co se dívat. V po-
dobném duchu, jako toto DVD, respektive jednotlivé 
jeho příběhy ke skladbám, se nesou i ostatní video-
klipy kapely.

Poté Necrophagia prošla dalšími personálními 
změnami, přidali se druhý kytarista Frediablo a  na 
 klávesy tehdejší Anselmova manželka Opal Entrho-
ned. V této rozšířené sestavě kapela nahrála a vyda-
la druhé EP Cannibal Holocaust (2001). EP i prv-
ní skladba jsou pojmenovány podle stejnojmenného 
fi lmu z  roku 1980. Videoklip k  titulní písni obsahuje 
scény z  tohoto fi lmu. Sestava však vydržela jen do 
roku 2001, kdy se Necrophagia opět otřásla v zákla-
dech a kvůli neshodám mezi členy a jejich předcho-

zím závazkům zůstali pouze Killjoy a Frediablo.
Již následující rok se však ke dvojici přidal Fre-

diablův brat Fug na kytaru, někdejší člen Immortal 
Iscariah na baskytaru, Titta Tanni na bicí a Mirai Ka-
washima z japonské avantgardní black metalové ka-
pely Sigh na klávesy. Tato sestava se ukázala být nej-
produktivnější v historii Necrophagia. Vyšly nahrávky 
The Divine Art of Torture (2003), Harvest Ritual 
Vol. 1 (2005) a EP Goblins Be Thine (2004). Ve stej-
ném roce jako EP vychází na DVD i soubor videoklipů 
kapely Nightmare Scenerios (2004) s krátkými po-
zdravy známých jmen, včetně pornoherečky Jenny 
Jameson. O  rok později vychází další DVD Necro-
torture/Sickcess (2005). O další rok později pak živé 
album Harvesting the Dead (2006).

V roce 2006 se s kapelou rozloučil Frediablo, pro-
tože se chtěl plně soustředit na vlastní kapelu Gore-
lord. Nahradil ho Undead Torment.
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Vydání další desky, nazvané Dead Trip 69 kape-
la oznámila již v prosinci 2007 s tím, že by měla vy-
jít do léta 2008. Následovat mělo doprovodné turné. 
Deska však nakonec vyšla až v roce 2011. Částeč-
ně i kvůli dalším personálním změnám, které se, stej-
ně jako těžký zvuk a horrorová image, stala nedílným 
doprovodem existence kapely. Během její historie 
Necrophagií prošlo celkem 19 různých členů a čle-
nek. Na Death Trip 69 hostovalo několik známých hu-
debníků, jako např. Casey Chaos z Amen nebo Mani-
ac, bývalý zpěvák Mayhem.

Zatím poslední album, nazvané WhiteWorm 
Cathedral, vyšlo v říjnu 2014. O rok později Necro-
phagia předskakovala během turné Chaos Raids 
North America norským black metalistům 1349. Po-
slední personální proměnou (na postech kytaristy 
a baskytaristy) kapela prošla v roce 2016.

Honza Vojtíšek
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 Angel Wicky
S českými pornoherci a pornoherečkami je čas-

to ta obtíž, že se skrývají za anglicky znějícími pseu-
donymy, a tak při sledování svého oblíbeného žánru 
(pokud nejste zrovna zanícený fanda nebo fanynka) 
nejednou ani nevíte, že koukáte na své krajany. Čes-
ké pornoherečky však mají ve světě své jméno a he-
rečka, fotomodelka a režisérka Angel Wicky (*1991) 
je jednou z nich. První nahé fotky nafotila v šestnác-
ti, první pornofi lm natočila o dva roky později. Pat-
ří mezi 20 pornohvězd, které byly zvěčněny na titul-
ních stránkách časopisu Playboy. Angel Wicky hned 
několikrát. Paradoxně jsme na ni v souvislosti s na-
ším žánrem narazili jen pár dní po vydání předchozí-
ho čísla, kdy se objevily fotky z jejího fi lmu Pinhead. 
A protože se tohle číslo tematicky věnuje právě spo-
jení porna a horroru, tu příležitost si Honza Vojtíšek 
prostě nemohl nechat ujít. Nažhavil internet, podnikl 
důkladné a hloubkové rešerše a  tuhle sympatickou 
umělkyni oslovil.

Mohla bys, alespoň krátce, říct pár slov 
o sobě? Představit se?

Ahojky, jasně. Jmenuji se Angel Wicky, je mi 26 
let, jsem fotomodelka a pornostar od roku 2009, reži-
sérka od roku 2012, šestinásobná Playmate od roku 
2014 a od roku 2017 mám i  svou vlastní produkci 
a webovky. Cestuji po světě a  pracuji pro největ-
ší společnosti a magazíny. Jsem přátelská, pozitivní 
holka s hlavou plnou ujetých nápadů. Jsem pro kaž-
dou špatnost a ráda bořím hranice a výzvy. Playboy 
mně nazývá „Anděl s ďáblem v  těle“. Jsem sladká 
a  nevinná panenka, ale i  ďábelsky zkažená mrcha 
muhahaaa…

Do našeho hledáčku ses dostala díky titulní 
roli Pinheadky v porno verzi Hellraisera. Jak jsi 
k té roli přišla a co sis o tom pomyslela?

Byla jsem oslovena kluky z Horrorporn, zda bych 
si nechtěla zahrát něco ujetého, co si myslí, že mi 
fakt padne. Čímž okamžitě vzbudili moji zvědavost… 

Copak ujetého by to mohlo být? A když mi řekli, že 
budu sado-masochistický Pinhead, který zneužívá 
a týrá lidi, vyžívá se v jejich bolesti a že si mohu dělat 
cokoliv, co chci… Hell yeah! To je přesně role pro do-
minantního BDSM maniaka jako já!

Bylo to tvé první pracovní setkání s horrorpor-
nem?

Již jsem dělala fotky a  videa v  „strašidelném/
horror stylu“, ale to bylo vše jen nudná vanilla… Když 
mi kluci z Horrorporn řekli, co plánují a dělají, upřím-
ně mi spadla brada. Tohle je pravé horrorporn! Záži-
tek na hranici reálnosti, zákona, smrti… Zážitek pro 
otrlé jedince, pro fanoušky horroru a všeho temného 
a zakázaného.

Věděla jsi odkud ta postava původně pochá-
zí? Znala jsi Hellraiser sérii nebo ses s ní setkala 
až díky natáčení Pinhead? Připravovala ses nějak 
na tu roli, studovala Pinheada ve fi lmech?

Ano, věděla jsem odkud tato postava pochází, 

„ Preferuji hrát v horroru
 než na něj koukat.“

R
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mí přátelé mají horror a komiksy rádi, ale sama jsem 
tento horror neviděla. Když jsem zjistila, že budu hrát 
Pinheada, stáhla jsem si Hellraiser horror, sehnala si 
komiksy a snažila se nastudovat, co nejvíce šlo. Sa-
mozřejmě, že jsem nemohla doopravdy někomu ublí-
žit, seřezat ho do krve, a  způsobit extrémní bolest 

a trvalé následky, ale snažila jsem se vše dělat reálně, 
jak to jen šlo a vzhledem k tomu že slečna ani herec 
nevěděli, co udělám, jsou jejich strach a výkřiky re-
álné. Plus horrorporn videa jsou bez mluvení. Kladou 
velký důraz na mimiku, zvuky a celkově pohyby po-
stav.
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Musí se uznat, že maska tvé Pinheadky je 
hodně povedenou a  poměrně věrnou kopií té, 
kterou ve fi lmech nosí Doug Bradley. Její aplika-
ce asi nebyla chvilkovou záležitostí, co?

To ne. Nejprve se musel udělat odlitek mého ob-
ličeje z několika vrstev latexu, sádry a drátů. Akorát 
malinké dírky byly nechané na nos. Postupně vše vy-
tvrdlo a hotový odlitek se sundal. Dále jsem byla ová-
zaná igelitem a izolepou, aby se vzaly přesné míry na 
kostým. Z odlitku obličeje se poté tvořil základ mas-
ky. V den natáčení jsme se sešli brzy ráno, nandali mi 
čočky přes celé oko, zakryly a zalepily mi vlasy a za-
čali pomalu lepit základ masky na obličej. Do každé-
ho průniku čar se musel dát první malý hřebík kte-
rý se zároveň musel přilepit na mou pokožku. Poté 
se musely dodělat oči, uši, místo kolem úst, rty, krk 
a dekolt. Postupným vrstvením latexu a barev začala 
maska nabírat podobu Pinheada. Nakonec se začalo 
s fi nální barvou a barvou na celé tělo. Oblékli mě do 
kostýmu, obuli boty, vyměnili piercingy v bradavkách 
a začaly se lepit druhé hřebíky, které se nasazovaly 
na ty první. Proces tvoření prvního odlitku obličeje 
a měření mír na kostým zabral dvě hodiny, ale vytvo-
řit fi nální masku, kostým a celkovou postavu Pinhea-
da, trvalo ten den na produkci 8 hodin… A to byl zku-
šený a dokonale sehraný tříčlenný tým umělců z LA, 
kteří se FX umění věnují celý život na profesionální 
úrovni1). Plus kostymérka. Jiné masky a kostýmy tr-
vají i celý den, 12, 14 hodin.

1) Podle informací, které jsme později dostali přímo od lidí 
z Horrorporn, jde o maskéry, kteří pracovali přímo na masce Pin-
heada v Hellraiser fi lmech. Pozn. Honza Vojtíšek.

Jak se souloží v masce Pinheadky, kterou ti 
aplikovali několik hodin? Nějaké komplikace, ve-
selé historky z natáčení?

Hele, docela to šlo. Maska byla paradoxně to 
nejmenší zlo. Jediné, co mi vadilo, byly ty čočky, 
kvůli nepříjemnému tlačení a škrábání, a boty, kte-
ré byli velice nepohodlné a úzké. Bohužel se nedalo 
nic dělat a musela jsem zatnout zuby a zvládnout to. 
Za těch skoro devět let, co jsem modelka a pornohe-
rečka, jsem zvyklá na hodně věcí. Ať už to, co musím 
dělat, na polohy či co musím mít na sobě a obliče-
ji. Každopádně v noci už ten latex a  lepidlo začalo 
svrbět, oči mi vysychaly a mlžili se a nohy mi mega 
otekly… A pak nastal další challenge… Sundat to… 
Vyndat čočky, rozstřihnout masku, rozpustit to lepi-
dlo, odlepit masku, sundat barvu a latex… Což byly 
další skoro dvě hodiny a mé pokožce se to očividně 
moc nelíbilo. A zbytek dočistit a vymýt z vlasů doma.

Odhlédneme-li od hlavního žánru a  náplně, 
tvůj Pinhead, potažmo horror porno obecně, za-
ujme hlavně maskami a kulisami. Porno neustále 
hledá nové cesty, myslíš si, že tohle je jeho bu-
doucnost? Specifi čtěji pojaté fi lmy zaměřené na 
užší fanouškovskou obec?

Upřímně, celé porno má milion žánrů a stylů, ale 
většina populace má ráda ty klasické scény, normál-
ní oblečení a  sex, amatérský či profesionální styl. 
Horrorporn je pro fajnšmekry a  ty, kteří chtějí něco 
víc… Zážitek na hranici reálnosti a legálnosti. A tihle 
lidé tu vždycky byli a  budou, ale neměli kam jít. 
Horrorporn jim otevřel tu cestu, ty možnosti. Chcete 
mít sex s mrtvolu? Se zavřenou slečnou ve sklepě? 
Být znásilněn mrtvými sestřičkami? Vodní pannou? 
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Týrat někoho? Nebo být sám týrán a zneužit? To vše 
je tu pro vás a nikdo vás nebude odrazovat či soudit. 
Já jsem dominantní mrcha, co ráda manipuluje lidi 
a ubližuje jim… No a co? Každý máme svoji úchyl-
ku a  fetiš, a proto je tahle rozmanitost tak důležitá! 
Budoucnost porna je pokrýt i ty méně známé fetiše 
a uspokojit i náročnější klienty a nabídnout jim ne-
zapomenutelný a unikátní zážitek. Make up, styling, 
masky, kulisy… Porno není jen nudný sex…

Byl pro tebe Pinhead jen další práce nebo 
tě to něčím zaujalo? Třeba stylizací? Soudě dle 
tvých piercingů ti tahle stylizace není úplně cizí…

Ano, jak jsem zmínila výše, Pinhead je mi blízký, 
sice nejsem až tak velký magor do bolesti a ubližo-
vání druhým, ale přeci jenom to BDSM mám ráda 
a  jsem dominantní. Každý piercing a s ním spojená 
bolest pro mě znamená důležitou věc v mém životě. 
Mám ráda kov, latex a kůži. Jsem dominantní osob-
nost a mám ráda moc nad tím druhým, pocit že si 
mohu dělat co chci… Svázat, zbičovat, ublížit, polas-
kat, poškrábat, rozkazovat, pohladit… Řekla bych, 
že je to z mých fi lmů a vystupování poznat.

Pro běžného diváka je možná obtížné přistou-
pit na to, že se pornofi lmy točí prakticky skoro 
stejně jako každé jiné fi lmy – tedy podle daného 
scénáře, pod vedením režiséra apod. Zeptám se 
ale trochu opačně – je v pornu místo pro impro-
vizaci?

Upřímně, moc produkcí a lidí to nechce. A bohu-
žel moc herců a hereček to ani neumí. U mě je jed-
no, zda mám scénář či volnou ruku, ale vždy udělám 

scénu na maximum a je to úspěch. Spousta produkcí 
mi dává volnou ruku v interpretaci scénáře a postavy, 
nebo si mohu úplně dělat co chci, viz Pinhead. Nikdo 
nevěděl, co udělám. Bohužel, volnost a improvizace 
je risk, a pokud nejsou lidé ztotožněni s danou po-
stavou, neumí hrát, mluvit a vytvořit samostatně fun-
gující postavu, je to problém… A takovýhle problém 
může vést k celkovému kolapsu produkce, nehledě 
na utracené peníze, popřípadě vyhazov dané osoby 
z produkce.

Jaký vlastně máš vztah k horrorovému žánru? 
Koukáš na horrory? Čteš je? Máš nějaký oblíbený 
horrorový žánr? Postavu?

Jak jsem zmínila na začátku, nekoukám. Mám 
stresů a  adrenalinu v běžném životě tolik, že jsem 
ráda za chvíli klidu a odreagování. Já preferuji hrát 
v horroru než na něj koukat.

Je ještě nějaká jiná horrorová postava, kterou 
by sis ráda zahrála v pornoverzi?

No určitě. Mám jich plnou hlavu. Bohužel je těžké 
to vymyslet tak, abych doopravdy nikomu neublížila. 
Ale Jack Rozparovač by mohl být zajímavý. Znásil-
ňovat a mučit „prostitutky“ v temných uličkách, nebo 
být šílený klaun, který tě pronásleduje a  postup-
ně z toho zešílíš, chobotnice/ufík s chapadly, který-
mi škrtí a cpe je do všech otvorů nebo mít zubatou 
vagínu, která ti způsobí bolest během sexu a pak ti 
ukousne penis (řada ďábelských emotikonů)…

Děkujeme za rozhovor.
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 Laird Barron

 Ta nádherná věc, 
jež na nás všechny čeká

V krátkém časovém horizontu byla u nás vydána 
již druhá povídková kniha autora, jehož jméno je stej-
ně atmosférické a tajemné, jako jeho příběhy. Nejen 
tento krátký sled vydaných překladů ukazuje, že Lai-
rd Barron je jméno, které bude znít.

The Beautiful Things That Awaits Us All and 
Other Stories

Překlad: Jakub Němeček
Vydavatel: Gnóm!, 2017

Počet stran: 384

Kniha s trochu netypickým názvem v českém pře-
kladu vyšla v opravdu sympatickém a hezkém prove-
dení. Kapesní formát, propracovaný přebal, černoze-
lená kresba na „deskách“ zcela odpovídající obsahu 
i velmi sympatické a originální piktogramy v pravém 
horním rohu, označující pořadí povídky, kterou zrov-
na čtete. Tohle vše již na první pohled odkazuje ke 
knize, s níž si dal někdo práci, kterou si opravdu za-
sloužila a čtenáře potěší (a naláká) již pouhým prolis-
továním. Přidáme-li k tomu povedený překlad, infor-
mativní poznámky, doplněné k některým zajímavým 
zmínkám v příbězích, vychází nám z vydavatelského 
hlediska opravdu chvályhodná práce.

Tím to však zdaleka nekončí.
Neměli-li jste s Lairdem Barronem ještě tu čest, 

Norman Partridge se skvěle zhostí oné postavy pro-
nášející při vzájemném seznámení: „Laird Barron“. 
Je to neuvěřitelné, ale Partridgeova předmluva vám 
o Barronovi řekne naprosto vše, co potřebujete, co 
chcete vědět, abyste si náležitě užili následující po-
vídky.

Ještě pořád ale nekončíme. Vůbec ne. Protože 
pak se ke slovu dostane Laird Barron. A jeho vskut-
ku nečekaný a nezvyklý styl, který možná na první 
pohled zklame, jistě překvapí, nezkušeného čtená-
ře pravděpodobně zaskočí, ale postupem času si jej 
plně získá.

Laird Barron do našich končin pronikl hlavně 
coby horrorový autor. A právě obecný přístup ke kni-
ze jako k  horrorové může způsobit počáteční roz-
čarování. U některých povídek se totiž zdá, jako by 
ten horror v nich byl až druhoplánový, a  vůbec se 
např. netýkal pointy. Někdy jako by šlo pouze o ni-
jak neuzavřené mysteriózní příběhy jako vystřižené 

ze seriálu Věřte nevěřte, kde horror je jen prostá sou-
část prostředí. Například druhá povídka Redfi eldská 
děvčata se na první pohled zdá být jen pouhým me-
zigeneračním čistě ženským příběhem o  skupince 
žen vydávajících se na pravidelný společný víkend. 
A někde tam v dáli se vine jakýsi nezřetelný oblačný 
proužek čehosi tajemného. Při čtení to může vyvolat 
zvláštní pocit, někdy příběh skončí jakoby nedořeše-
ný, zdá se, že něco podstatného chybí. Jako by ta-
jemný prvek nebyl ani hlavní zápletkou, ani součástí 
vyvrcholení. Jen jako koření k  vyprávěnému příbě-
hu. Jako třeba v první povídce o lovu na jelena Blac-
kwoodův synek.

Vypadá to, že se Laird Barron rozhodl se čtená-
ři a  čtenářkami hrát. Na kočku a na myš. Tahat je 
rozpustile za lemy triček a škodolibě se jim smát za 
zády. Je to ale jen hra, zakrývající nezpochybnitelný 
fakt. Zatímco s vámi laškuje, Barron se vám nepozo-
rovaně vryje pod kůži. A kdesi v polovině knihy, vás 
má již pevně chyceného, abyste mu neutekli. Vy ale 
nechcete utéct, protože v  jím vyprofi lovaných svě-
tech se vám líbí.

Laird Barron bravurně zvládá vykreslit postavy 
a jejich charaktery, a to nejen ty hlavní, ale i vedlejší. 
Ať už jde o postarší ženy, rekapitulující vlastní živo-
ty, gangstery, spisovatele nebo obchodní zástupce. 
Jeho postavy jsou živé, přímo je cítíte vedle sebe, 
jejich pohyby, hlasy i vůně. Podobně je na tom autor 
s  vytvářením příběhových světů. Neméně schopně 
si vede s prostředím a časovým ukotvením příběhů. 
V jednotlivých povídkách knihy skáče v čase i mílo-
vými kroky tam i zpět. Současnost, počátky minulé-
ho století, turistické chaty, hluboké a nekonečné lesy 
plné jen dřevorubců, zvířat a čehosi ukrytého ve stro-
mech, žánrové cony i naprostý surrealisticko bizarní 
úlet v podobě povídky Vastace, o níž se dá říci snad 
jen to, že takhle nějak by asi psal H. P. Lovecraft, 
kdyby byl na tripu. Příběh bez jasné dějové linie, ská-
kající tam a zpět přes stovky i tisíce let, z postavy na 
postavu, přesto jej chcete číst a zjistit, co je na další 
stránce.

Čím více však budete číst, tím více do vás bude 
Laird Barron pronikat, tím více mu budete propadat 
a obdivovat jeho styl. Jestliže budete na prvních stra-
nách knihy zmateni či dokonce rozčarováni, za půlkou 
budete přemítat, jak jste si to, k čertu, mohli myslet?
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Laird Barron je skvělý literát, výtečně pracuje se 
slovy, stylem i formou. To je hlavní premisou a náplní 
povídek v této knize. Opravdu se může zdát, že jejich 
žánrové ukotvení, onen horror, je až druhoplánový, 
pouhý tác, nesoucí z  literárního hlediska vypilované 
příběhy a osudy hrdinů v nezvyklých situacích na ne-
zvyklých místech. Ač třeba již zmíněná Redfi eldská 
děvčata nemají výrazné vyvrcholení a pointu (síla po-
vídky je opravdu někde jinde), jde o výborně napsaný 
příběh. Každý příběh v knize je jiný, ať už doprová-
zíme gangstera při hledání pravdy o smrti jeho otce 
(Magická ruka), vydáváme se se skupinkou dřevařů 
na lov (Muži z Porlocku), spolupořádáme obchod-
ní setkání za účelem prodeje starých budov (jedna 
z nejlepších povídek v knize Jizva), objevíme starou 
(zdá se, že vlkodlačí) kůži (Mrchožravá božstva na 
výšinách svých), anebo se snažíme uchránit svou 
milou před vlivem podivného hypnotizéra ve druhé 
nejlepší povídce knihy Saturnův chřtán.

Svou pestrostí se devět příběhů v knize rozbíhá 
opravdu do všech stran. Jak je Vastace nečekaně 
a překvapivě divná (a ona opravdu je), tak se zdá po-
slední povídka Více tmy zcela a úplně normální, re-
alistická a bez stopy tajemna. Což ovšem vůbec ne-
znamená, že by nebyla temná. I navzdory své lehké 
komičnosti. Autor pomyslně střílí na všechny strany, 
nabírá z  různých pytlů ukrytých v  temných sklepe-

ních, a to dokonce i v případě, kdy (naprosto originál-
ně a bez špetky okázalého a prvoplánového epigon-
ství) navazuje na světy a  tajemno H. P. Lovecrafta. 
Což by se mohlo zdát být jedinou tmavší šmouhou 
prostupující stránky této jinak sympatické a  dobré 
knihy. Čtenáři se totiž může na mysl vkrást jedna ne-
příjemná myšlenka: Není toho Lovecrafta už opravdu 
moc?

Laird Barron by se bez mrknutí oka dal označit 
za svěží vítr moderního, současného horroru. Mělo-li 
by to označení vůbec nějaký význam, při troše kýčo-
vitého přístupu dokonce za plnohodnotného násle-
dovníka Stephena Kinga, H. P. Lovecrafta či dalších 
zvučných jmen žánru. Barron svým vcelku origi-
nálním stylem do horroru vrací kombinaci tajemna, 
temnoty, atmosféry a  takového toho podivuhodné-
ho nepříjemného pocitu, který se během čtení rodí 
a  formuje tam kdesi uvnitř, vzadu, blíží se, rozpíná, 
pohlcuje až…

Již za tu péči, která byla českému vydání věno-
vána, si kniha zaslouží pozornost. Odmění ji dobře 
napsanými nápaditými a originálními příběhy. Co více 
si přát?

Honza Vojtíšek
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 Nekromantik
Každý, kdo se koncem osmdesátých a  začát-

kem devadesátých let prokousával pokoutním trhem 
ošoupaných véháesek a hledal ty nejkultovnější kul-
ty, vám potvrdí, že existovalo několik grálů, jejichž 
vlastnictví vás automaticky posunulo mezi elitu. Ať 
už to bylo první Evil Dead, nějací ti italští kanibalové, 
nebo zombie opusy Lucia Fulciho, pokaždé jste měli 
jistotu, že na párty zabodujete. No a pak tu byly fi lmy, 
které vlastně nikdy nikdo neviděl, ale hojně se o nich 
mluvilo, nejčastěji se zasněným výrazem neuspoko-
jeného úchyla v očích. Mezi takové snímky patřil prá-
vě Nekromantik.

Režie: Jörg Buttgereit
Scénář: Jörg Buttgereit

Délka: 74 min
Původ: Německo

Rok: 1987
Hrají: Daktari Lorenz, Harald Lundt, Susa Kohlstedt, 

Volker Hauptvogel, Henri Boeck, Jörg Buttgereit

A věřte, že touha vidět Nekromanika neprame-
nila z toho, že by měl mít nějaký sofi stikovaný příběh. 
V podstatě jde o méně klasický milostný trojúhelník, 
ve kterém dá dívka před svým mládencem přednost 
jinému. To, co z fi lmu dělá vyhledávanou podívanou 
je fakt, že tím třetím do počtu je mrtvola. A nečekejte 
žádné nadpřirozené piškuntálie se zombie mávající 
obřím penisem, od toho tu jsou pokleslé Nekrofi les. 
Tady je vše naprosto reálné a touha a láska, kterými 
dívka zahoří jsou směřovány k obyčejné mrtvole. Na-
víc mrtvole značně tlející a nehezké.

Nekromantik se tak řadí mezi nevelkou množinu 
snímků, které upřímně a se zájmem refl ektují nekro-
fi lii, aniž by před nějakým jejím aspektem zavíral oči. 
A  ačkoli by mohl být snímek nahlížen coby hodně 
černá groteska, jsem přesvědčen, že úmysly tvůrců 
byly naprosto ryzí a toužili natočit upřímnou a hlubo-
kou lovestory. To ostatně potvrzuje také extrémně po-
vedený hudební podkres, který dává jednotlivým scé-
nám sílu v obdobném typu fi lmů dosud neviděnou.
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Když už jsme zmínili tvůrce, je nutné vypíchnout, 
že Nekromantik je prakticky dílem jediného člově-
ka, Jörga Buttgereita. Ten se tématu věnuje s vervou 
a precizností vlastní pouze Němcům a po úspěchu 
svého celovečerního debutu navázal druhým 
dílem, na který už dokonce měl nějakou tu marku. 
V dalších svých snímcích, kterých není mnoho, téma 
nekrofilie nerozpracovává, ale to neznamená, že by 
se nevěnoval smrti, zabíjení a mrtvolám. Jörg prostě 
dobře ví, co umí, co ho baví a hlavně, co chtějí jeho 
(většinou notně úchylní) diváci.

Ač natáčený na primitivní kameru s několika ne-
herci a prakticky bez přítomnosti reálného rozpoč-
tu, je Nekromantik opravdovým uměleckým dílem, 
které zdobí sbírku nejednoho fajnšmekra. Tato sku-
tečnost ještě více vynikne, když jej dáte do kontex-
tu jiných německých kontroverzních horrorů té doby. 
Podobně legendární, ale kvalitativně naprosto ne-
skutečně špatná série Violent Shit nesahá Nekro-
mantikovi ani po jeho uhnilý penis.

Mimochodem  – uhnilý penis. Ano, Buttgereit 
opravdu neodvrací kameru nikdy a okamžik, kdy si 
hlavní hrdinka musí při absenci zmíněného orgánu 
vypomoci improvizací, patří, i  vzhledem k  hudeb-
nímu podkresu, k nejsenzuálnějším scénám vůbec. 
Nebojte se Nekromantika, odmění se vám.

Roman Kroufek
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 Kořala
 Jan Ševčík

Bývaly to tenkrát, v hlubokých karpatských hvoz-
dech východní Moravy, pozoruhodné časy. Podobá 
se pravdě, že tam snadno mohl kdejaký darmošlap 
narazit na zbídačeného vozku odvážejícího plnou 
fůru mrtvých těl na horu zvanou Tanečnicí, kde ná-
klad zanechal a vraceje se zpět, lehčí o duše zatrace-
né, prozpěvoval si některou ze starých písní. Vládlo 
tehdá přesvědčení o zkaženosti těch, jež se vlastní 
rukou sprovodili se ze světa. Bylo tedy rozhodnuto 
nakládati s nimi nemilosrdně.

Práce tohoto vozky byla odporná, avšak skýta-
la chudákovi útěchu v podobě mu milému rajsování, 
neb sebevrahů rojilo se hojně po celém kraji. A co by 
to bývalo za práci bez klevet  a hrůzostrašných poví-
daček místních, jež, vidouce záhořana, kterak přijíž-
dí pro mrtvého, jali se spřádati zkazky o důvodech 
vedoucích nešťastníka k  hroznému činu. Vyslechl 
vozka mnoho příběhů, jejichž větší část splachoval 
doušky Prostějovské režné; co však ujmulo se v ne-
příliš úrodné paměti mrzákově, nevyplenil bys, blá-
hový Herakle! A jsa nemajetný, nemoha tak dovážet 
svým potomkům cukrovinek z cest, vykládal po ve-
čerech, bafajíce z  dýmky prachmizerný tabák, dě-
sivé historky, jež slýchával tak často při své práci, 
co obsluha v hostincích slýchává nadávek rozmani-
tých. Ach, těch probdělých nocí malých neviňátek vi-
douce v černočerných jizbách chalup zohavená těla 
s podříznutými žílami či modrými kruhy kol bledých 
krků! Měla až zvrhlou zálibu v morbidnostech ta bes-
tie s tvrdými játry, jež v našem vyprávění sluje dosud 
vozkou.

Tento náš ubožáček, jakkoliv skoupě mu Hospo-
din nadělil na rozumu, dovedl si přece vždy dopomo-
ci k douškům špiritusu, jehož míra spotřeby se u něj 
prudce zvyšovala. Ale nesuď jej tak přísně, mravo-
kárný čtenáři, cožpak ty máš snad každodenně co 
dočinění se sebevrahy? Nuže, vysedávaje tento ne-
šťastník poté přečasto v zájezdním hostinci s prasta-
rým jménem Harcovna, dával si za své hrůzostrašné 
historky platit kořalkami pochybné kvality, než, na-
chmelen a  v mátohách vrávoraje, dokončil své vy-
právění a svalil se pod propálený stůl na zaplivanou 
zem hostince v onen čas kohoutího kokrhání.

Přešlo tak mnoho jar a náš vozka stal se lidem 
svými historkami omrzelým, pokud měl kdysi jména, 

toho pozbyl a chtěl-li ho kdo přivolat či se mu vy-
smát, neb za pozdrav již nikomu nestál, volal se pří-
značným přízviskem, a sice KOŘALA.

Bylo nabíledni, že brzy přijde den, kdy bude Kořa-
la postaven před soudnou stolici Nejvyššího. Kdo by 
se však nadál, co tomu bude předcházet! Ach, pře-
nešťastný Kořalo, čeho všeho je schopen tvor Boží! 
Pakliže jste z předchozího vyprávění nabyli toliko jis-
toty označit Kořalův život za zpackaný, rád bych znal 
vaše stanovisko i po vyslechnutí posledního dějství 
jeho života, vy domýšliví čtenáři červených knihoven!

V pozdní hodinu noční vracel se nadmíru slitý Ko-
řala přes borový les do svého stavení na Pasekách. 
Přehustá mlha rozprostřela vůkol svůj mámivý šat. 
Když minul kříž na rozcestí, v  ten ráz začaly zpoza 
stromů vystupovat postavy. Nejdříve stíny, které bys 
nerozeznal od přeludů, pak však dostávaly konkrétní 
tvary lidských těl. Kořala, s vlasy zježenými hrůzou 
a očima vytřeštěnýma, rozběhnul se ke svému blíz-
kému stavení. Zadělal dveře petlicí a pokřižoval se. 
Ten děs! Umrlá těla sebevrahů rojila se dále kolem 
něj v  temné světnici. Chudák Kořala, co si měl po-
čít; sebral první věc, jež se namanula: kuchyňský nůž 
a začal jím zuřivě probodávat těla, která ho obklopo-
vala. Rozběsněn na nejvyšší míru, sám poté začal za 
prchajícími postavami utíkat a nemilosrdně je vraž-
dit. Pláč, nářek, Kořalovo běsnění, cákance krve po 
stěnách, to všechno nedovede vylíčit šílenství, které 
sevřelo tento dům. Když kolem sebe již nepozoroval 
nikoho dalšího, oddechl si a znaven padl a usnul na 
podlaze. Ráno však bylo kalné.

S ukrutnou bolestí hlavy procitnul Kořala do no-
vého dne. Než si stačil upamatovat včerejší události, 
rozhlédl se kolem sebe a spatřil obraz nikoliv nepo-
dobný farářovým představám pekelných hrůz. Bože, 
rozbože! Po zkrvácené podlaze válela se rozpáraná 
těla sedmi jeho dětí a ženy milené. I rozvzpomněl se 
výtečník na noční běs a cosi nevyslovitelného se zra-
čilo v jeho očích.

Rozlučme se s Kořalou, kterak jej žandáři odvá-
dí na návrší, kde stojí šibenice. Je krásný jarní den 
a  lidé odevšad z okolí sbíhají se k  tomuto předsta-
vení.

Bývaly to tenkrát pozoruhodné časy.
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 Pinku eiga
 Růžový pohled 

na slasti utrpení
Růžový fi lm, tedy pinku eiga, je zvláštní a  oje-

dinělý fi lmový žánr hned ze dvou hlavních důvodů. 
Prvním je fakt, že prakticky neexistuje jeho západ-
ní obdoba a vlastně ani v širším kontextu dosud ne-
překročil hranice Japonska. Druhým faktem je, že ho 
nelze jasně defi novat jako součást jednoho žánru. Ač 
sám svébytným žánrem, jehož určujícím projevem je 
notná dávka erotiky nejednou až na hranici porna, 
zpravidla (ale ne nutně) se stejně silnou příměsí agre-
sivity a  násilí, absorbuje a pracuje s mnoha jinými 

žánry, komedií a gansterkami počínaje, akcí pokra-
čuje a opravdu nechutnými horrory nekonče. Pinku 
eiga tak rozhodně nelze jednoznačně zařadit a vní-
mat pouze jako součást horrorového žánru. Přesto 
k němu, díky mnohým fi lmům, inklinuje a snímky to-
hoto typu jsou k horroru často řazeny.

Jako typického průměrného představitele pinku 
eiga je možné si představit erotický fi lm, který se ne-
bojí zobrazovat erotické násilí. Daly by se rovněž vy-
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stopovat jakési náčrty pravidel, podle nichž se fi lm 
do tohoto žánru řadí. Mezi ně patří např. hodně ome-
zený rozpočet, stopáž jen něco málo přes hodinu 
a určitý počet erotických scén. To, samozřejmě, není 
univerzálně platný koncept.

Pinku eiga vychází z japonského naprosto odliš-
ného přístupu k  sexu. Kde je v  západní žido-křes-
ťanské kultuře nereproduktivní sex nejednou pova-
žován za hříšný projev chování, dvě nejrozšířenější 
náboženství v  Japonsku (šintoismus a  budhismus) 
pojem hříchu vůbec neznají. Sex je v Japonsku po-
važován za jednu z nejpřirozenějších lidských potřeb, 
což se přičiňuje o existenci poměrně výrazného vy-
mezení mezi rodinou a manželskými povinnostmi na 
straně jedné a zábavou a potěšením na straně druhé. 
To, kromě akceptace a přijatelnosti jakékoliv podoby 
sexu, souhlasí-li s ním všichni zainteresovaní, přináší 
i neobvykle velké zastoupení erotiky a sexu ve všech 
podobách (i těch nejúchylnějších) a intenzitě v umění 
a  (spotřební) kultuře. Ať už jde o  literaturu, komiksy 
nebo fi lmy.

Jednou z podob této prezentace je právě i pin-
ku eiga. Filmový styl, který by se dal zahrnout do 
obecně pojímaného žánru sexploitation, kterému se, 
kromě Japonska, hodně daří např. v Hong Kongu. 
Na rozdíl od Hong Kongského pojetí sexploitation, 
tzv. CAT III („pouze pro dospělé“), které se rozvětvi-
lo do dvou skupin – fi lmy explicitně zobrazující nási-
lí a fi lmy stejně explicitně zobrazující nahotu a sex – 
se v Japonsku oba tyto směry promíchaly v  jeden, 
pinku eiga. Zpočátku se tímto termínem označovaly 
fi lmy s nahými či spoře oblečenými ženami. Postu-
pem času se však charakter těchto fi lmů, které ve 
svých počátcích obsahovali i sociálně-kritické a poli-
tické komentáře, změnil. Od softpornografi ckých děl 
se režiséři uchýlili až k otevřeně pornografi ckým (ob-
zvláště v 80. letech), na intenzitě nabralo i zobrazo-
vané násilí a jeho doprovázející perverze.

Asi nepřekvapí, že se o rozmach pinku eiga a ex-

trémně pojatých sexploitation nezáměrně z  velké 
části přičinil japonský cenzurní orgán EIRIN, založe-
ný roku 1949. Tento úřad na zákaz veřejného zob-
razování obscénností nahlížel pouze ze tří hledisek. 
Nesměly se zobrazovat genitálie, pubické ochlupení 
a záběry zachycující sexuální penetraci. Inkriminova-
né a zakázané scény se však z fi lmů nemusely od-
straňovat, byla využívána pouze tzv. optická cenzura, 
kdy se místa v rozporu s předpisy EIRIN rozmazávala 
nebo zakrývala (a, opět, jen a pouze ona inkriminova-
ná místa, ne celé scény). Zaměření cenzorů pouze na 
tyto tři prvky vedlo k enormnímu a nezřízenému zob-
razování sexuálního násilí v různých podobách a in-
tenzitách, včetně všemožných perverzí se sadoma-
sochismem nejextrémnějšího vydání v  čele. Takřka 
povinným prvkem pinku eiga se stalo pro Japonsko 
typické shibari nebo kinbaku, tedy umění svazování, 
zavěšování ale i bičování, které má v Zemi vycháze-
jícího slunce charakter převážně estetický a erotický. 
Ve fi lmech však většinou nejde jen o elegantní expe-
rimentování s provazy. Jak již bylo řečeno, pinku eiga 
jsou jak nevinné erotické komedie mysteriózního 
charakteru typu Kairaku no sekai: Miradashimaso 
(2011), snová dramata plná neexplicitně násilného 
erotického mučení a ponižování typu Joshû Ayaka: 
Itaburi mesu chôkyô (2008), tak i brutální kousky 
obsahující tvrdé sadomasochistické, pornografi cké 
a krvavé scény, o nichž se zmíníme dále v článku i na 
jiných místech tohoto čísla.

Počátky pinku eiga jsou spojovány s fi lmem Ni-
kutai no ichiba (1962) režiséra Satoru Kobayashiho, 
jehož projekce poprvé od konce druhé světové vál-
ky vyvolala tak obrovský skandál. Po několika dnech 
bylo promítání fi lmu ukončeno policejním zásahem 
a jeho kopie byla zabavena. Film se do kin znovu do-
stal až po přestříhání. To vše na něj však jen přitáhlo 
více pozornosti a Nikutai no ichiba nakonec při roz-
počtu pouhých osmi milionu jenů vydělal dvanáctkrát 
více. Kobayashi zůstal těmto fi lmům věrný až do kon-
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ce svého života, natočil jich přes čtyři sta. Erotika si 
tak v japonském fi lmu začala jít svou vlastní cestou.

Za tvůrce pojmu pinku eiga je považován no-
vinář Murai Minoru, který tímto slovním spojením 
v roce 1963 označil sexploitation fi lmy. Ty byly do té 
doby označovány jako erodakushon eiga (eroduction 
fi lms) nebo sanbyakuman eiga (fi lmy za tři miliony 
jenů, Three-million-yen-fi lms).

Když v roce 1962 „růžové fi lmy“ vtrhly na plátna 
kin, byli jen čtyři. O sedm let později jich bylo již dvě 
stě padesát. Jejich popularita neklesá ani po půl sto-
letí, každý rok se objeví na sto pinku eiga fi lmů. Tyto 
fi lmy točila nebo u něj začínala spousta známých re-
žisérů včetně režiséra Kruhu Hidea Nakaty, Kiyoshi 
Kurosawy, Siona Sona či Shunjiho Aoyamy.

Na pinku eiga se zaměřilo i  nejstarší japonské 
studio Nikkatsu, které se později specializovalo na 
tvorbu vysokorozpočtových fi lmů romano porno. 
Rozpočet těchto fi lmů vysoce překračoval náklady 
klasických pinku eiga fi lmů, angažováno bylo také 
mnoho profesionálů. Za všechny zmiňme jen romano 
porno sérii Tenshi no harawata (1978-1994).

Vzniklo několik studií věnujících se převážně pin-
ku eiga. Mezi nejvýraznější z nich patří Toei’s Pinky 
Violence, které si počátkem 70. let vytvořilo vlastní 
fi lmový styl pinky violence. Tyto fi lmy často překračo-
valy hranice klasického erotického fi lmu, zaváděly do 
něj prvky akčního fi lmu a nesexuální násilí. Jako na-
příklad čtyřdílná série Kyôfu joshikôkô (1972-1973).

S pink violet je spojován hlavně režisér Yasuharu 
Hasebe. Zapsal se do něj v hlavní míře svou trilogií 
znásilnění, započatou fi lmem Okasu (1976). Profe-
sionálně natočený fi lm je pozoruhodným pohledem 
na to, jak náhodné brutální znásilnění ve výtahu na-
prosto změní osobnost nesmělé knihovnice. Sledu-
jeme morální i  psychický rozklad psychologického 
rozpoložení dívky jako následek znásilnění. Hrdinka 
se postupně propadne do změti sexuálních perverzí, 
aby se nakonec opět setkala s násilníkem. Tentokrát 
je ale ona tou aktivní postavou. Mnohem výraznější 
a slavnější je Bôkô Kirisaki Jakku (1976), odkazující 

svým dějem ke skutečným postavám a událostem. 
Anglický název fi lmu, Assault! Jack the Ripper, čás-
tečně mate, příběh cukráře a  servírky, kteří při ná-
hodném zabití psychicky narušené stopařky zjistí, 
že je sexuálně stimulovat může pouze vraždění spí-
še, než z Jacka Rozparovače, čerpá hlavně z přípa-
du vražedné dvojice Marthy Beck a Raymonda Fer-
nandeze, kteří v  letech 1947-1949 v USA zavraždili 
dvacet žen. Dominantnější servírka cukráře nabádá 
k dalším vraždám, po nichž se bouřlivě milují. Cukrář 
se však postupně vymkne její kontrole a začne vraž-
dit na vlastní pěst. Svou neodolatelnou chuť k vraž-
dění přestává čím dál více ovládat. Úspěch tohoto fi l-
mu Hasebeho přivedl k natočení Reipu 25-ji: Bôkan 
(1977), kde dějovou zápletku zopakoval jen s jistými 
obměnami. Hlavními hrdiny jsou tentokrát dva muži 
a fi lm má silný homosexuální podtext.

Za křestního otce pinku eiga je označován Kôji 

Wakamatsu. Jeho nezávislý přístup k  fi lmu, jeho 
obsahům a  dějovým linkám nejlépe odráží režisé-
rův vlastní život. Místo studia se pofl akoval s  par-
tou kumpánů po ulicích. Nikdy nevystudoval žádnou 
fi lmovou školu. Než začal natáčet fi lmy, vybíral pro 
yakuzu výpalné od fi lmařů, kteří natáčeli na území, 
podřízené jeho bossovi. Po odsouzení a odkrouce-
ní trestu mafi i opustil a vrhl se na režírování. Původ-
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ně pracoval pro Nikkatsu, to se s ním ale po nějaké 
době rozloučilo. To však již byl Wakamatsu natolik 
známý, aby si založil vlastní produkční společnost. 
Wakamatsu svou žánrovou tvorbu častokrát mísil se 
sociální a politickou kritikou. Milníkem sexploitation 
žánru je sadomasochistický Taiji ga mitsuryô suru 
toki (1966), který režisér natočil u sebe doma. Hrdina 
fi lmu si domů přivede mladou dívku, aby se vzájem-
ně potěšili. Po „rychlovce“ ji však omámí prášky, při-
poutá k posteli a připraví jí peklo na zemi – bije ji bi-
číkem, řeže nožem, topí ji a jinak mučí. I Wakamatsu 
se ve své tvorbě inspiroval skutečnými událostmi. Ri-
chard Speck, který v roce 1966 v USA zavraždil osm 
zdravotních sestřiček mu byl předobrazem k Oka-
sera Hakui (1967), v  němž pistolí zbrojený mladík 
vtrhne na internát sestřiček, kde je postupně zabí-
jí a znásilňuje. Yuke nidome no shojo (1969), kte-
rý Wakamatsu pro změnu natočil na střeše činžáku, 
v němž bydlel, se volně inspiroval rodinou Charlese 
Mansona a  jejich vraždy těhotné Sharon Tate. Film 
zobrazuje bezcílně bloumající mládež, která fetuje 
a opakovaně znásilňuje mladou Poppo. Wakamatsu 
natočil více než stovku pinku eiga fi lmů. Za nejpo-
nuřejší, nejdrsnější a nejvíce šokující je nejen divá-
ky označován Jûsan-nin renzoku bôkôma (1978) 
o obtloustlém psychopatickém vrahovi, který během 
hodinového fi lmu bez gore efektů a takřka bez krve, 

zavraždí a znásilní (někdy přesně v tomto pořadí) tři-
náct lidí (4 muže a 9 žen).

Nekompromisnost a odvaha předkládat a analy-
zovat nejtemnější aspekty lidskosti včetně sexuali-
ty odstrkuje jednoho z největších mistrů a nejzajíma-
vějších tvůrců pinku eiga, Hisayasu Sata, k užšímu 
okruhu diváků. Vzhledem k tomu, že mezi jeho více 
než padesáti fi lmy nalezneme kousky obzvláště šo-
kující, úchylné a perverzní, je velmi pravděpodobné, 
že jde o  vědomé rozhodnutí tvůrce, nehodlajícího 
ustupovat od svých výrazových prostředků a důraz-
nosti odkazu. Sato se nezastavuje na půli cesty. Ve 
svých fi lmech se věnuje jak sadomasochismu (Tosui 
yugi, 1989) tak i zoofi lii (Uma to onna to inu, 1990 
nebo Omagoya no reijo, 1991). Do fi lmu Shinsenjiyou 
no Aria (1992) dokonce obsadil skutečného vraha 
a kanibala Isseie Sagawu, který v roce 1981 zavraž-
dil a snědl holandskou studentku. Lolita vib-zeme 
(1987) se koncentruje kolem hlavního hrdiny, který 
žije v kontejneru na střeše mrakodrapu a láká do něj 
mladé dívky, které pak mučí pomocí vibrátorů, vraždí 
a rozpouští v kyselině. Brutálnějším snímkem plným 
sexuálního násilí je Hard focus: nusumi-giki (1988). 
Příběh inspirovaný fi lmem F. F. Coppoly The Conver-
sation (1974) vypráví o  investigativním novináři Nu-
kadovi, který se během sbírání materiálu pro reportáž 
o temném světě sexu po telefonu setká s jednou ze 
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sexuálních telefonistek, sedmnáctiletou Midori. Krát-
ce po jejich rozhovoru je Midori obviněna z vraždy 
zaměstnance telefonní společnosti a vyznavače se-
xuálních perverzí Kihary. Nukada se dostane k video-
kazetě se záznamem zločinu. Patrně nejslavnějším 
Satoovým fi lmem je Nekeddo burâddo: Megyaku 
(1995) o sedmnáctiletém synovi lékařky, který vyvine 
tajemnou látku a tajně ji vpraví do matčiných pokus-
ných vzorků, tedy tří mladých dívek, a sleduje změ-
ny jejich chování. Mladíkova látka, nazvaná MY SON, 
má potlačovat bolest tím, že v  lidském těle vytvoří 
dostatečný počet endorfi nů, které nepříjemný pocit 
přemění v příjemný. Jenže dívky tato látka dovede až 
do stavu euforie, zbaví je jakýchkoliv zábran a z  je-
jich negativ udělá pozitiva. Smrtelná pozitiva. Ono se 
ve fi lmu dlouho nic neděje, ale pak dívka milující jídlo 
sní svou vlastní vagínu a Sato diváky zahrne výbor-
ně ztvárněnými gore scénami v nichž jedna dívka sní 
sebe samotnou a další, marnivá, si provede rozsáhlý 
piercing. V Satoových fi lmech je většinou sex zbaven 
jakéhokoliv pozitivního zabarvení, je odporný, devi-
antní, mechanický.

Dejme závěrem prostor několika vybraným fi l-
mům. Spojením pinku eiga s klasickým nunsploitati-
on je Seijû gakunen (1974), u nás známý pod anglic-
kým názvem School of the Holy Beast. Jde o příběh 
mladé dívky jménem Maya, která se po smrti své 
matky rozhodne vstoupit do kláštera a vypátrat okol-
nosti matčina úmrtí. Přitom neplánovaně odhalí ta-
jemství svého vlastního zrodu a  trochu pokroucená 
pravidla zdejšího ústavu. Stojí proti ní totiž nejen sil-
ný arcibiskup Kakinuma a  lesbická matka předsta-
vená, ale i  ostatní jeptišky, které ji s  radostí mučí 

a ponižují. Tvůrcům se však musí uznat, že nad kla-
sické nunsploitation a pinku eiga propriety povýši-
li dramatickou dějovou linii, nejde tedy jen o samo-
účelný jeptiškovsko-sadistický fetiš, ale silné drama 
dívky hledající své kořeny a tajemství vlastního zro-
zení. Ohledně estetického výrazu, střihu, hrátek s ka-
merou a vlastně i hereckým podáním tvůrci fi lm po-
výšili takřka až na uměleckou úroveň. Maya je zde 
například bičována kyticemi růží, z nichž odpadávají 
okvětní lístky.

Obecně patrně mnohem známějším je fi lm Nagi-
se Oshimy Ai no corrida (1976), který se u nás objevil 
jako Korida lásky. Jde o fi lm, který v sedmdesátých 
letech prolamoval různá tabu, i dnes však působí po-
řád nekonvenčně. Oshima se inspiroval skutečným 
příběhem, k němuž v Japonsku došlo v  roce 1936 
a jehož hlavní protagonistka se stala populární. Mla-
dá dívka jménem Sada začne sloužit jako služka 
v  jistém hostinci, zakrátko se však stává milenkou 
jeho majitele. Prakticky nekončící a neutuchající se-
xuální vztah začne oba jeho aktéry strhávat a požírat, 
vede je k čím dál větší vášni a nenasytnosti, vedou-
cí až ke zhroucení jejich psychiky a naprostému od-
dání chtíči, což, samozřejmě, nemůže skončit dob-
ře a  také neskončí. Pro oba aktéry. Film je na svou 
dobu natolik expresivní (záběry opravdu nesimulova-
né soulože), že mohl vzniknout jen díky francouzské-
mu producentovi A. Daumanovi. V Japonsku byl fi lm 
zakázán, Nagisa Oshima byl za něj dokonce souzen. 
Při projekci na berlínském festivalu byl fi lm zabaven. 
Na podobné obtíže Ai no corrida narážel i  jinde ve 
světě. Později Oshima natočil podobný, tentokrát 
duchařsky laděný, fi lm Ai no bôrei (1978).
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K nejdrastičtějším a nejvíce šokujícím pinku eiga 
kouskům jistě patří fi lm Yasuaki Uegakiho Ryôjoku 
mesu ichiba – kankin (1986). Okázale šovinistický 
a misogynský fi lm ukazuje partičku obchodníků s bí-
lým masem, která unáší, týrá a znásilňuje mladé hez-
ké dívky. Ještě  než je prodají dalším klientům, tvrdě 
na nich pracují, aby z nich – stylem, kdo je hodný, 
má výhody a lépe se s ním zachází, kdo je neposluš-
ný a nechce se podřídit, ten trpí – udělali poslušné 
ovečky svolné ke všemu. Této partičce se pod ruce 
a  jiné tělesné orgány dostane mladá Miki a několik 
dalších dívek. Jsou drženy v  obrovském skladišti, 
kde podstupují různé sexuální a  fyzické násilí. Jsou 
znásilňovány, mučeny, zneužívány a  jinak dehones-
továny. Uegaki se nebojí jít až za samotnou hranici 
vašich představ, kromě klasických propriet jako sva-
zování, zavěšování či bití se divák dočká například 
znásilnění postřelené dívky. Female Market, jak zní 
mezinárodní název snímku, rozhodně patří mezi ty 
fi lmy, u nichž je vcelku fajn vědět předem, do čeho 
jdete, neboť asi jen tak si to lze náležitě užít a vychut-
nat. Po technické stránce jde o vysoce profesionální 
záležitost. Absence hudby jen zvyšuje prožitek a tís-
nivost bezvýchodné atmosféry.

Za modernější a vůbec ne zcela vážně se beroucí 
pojetí tohoto stylu by se dala bezpochyby považo-
vat hodinová horrorová komedie Takao Nakana Ki-
seichuu: kiraa pusshii (2004). Ano, povrchní znalci 
japonských výrazů vycházejících z angličtiny jistě již 
zaregistrovali. Anglický název fi lmu zní Sexual Parasi-
te: Killer Pussy. A jak to asi může dopadnout, když se 
příběhu o zubaté vagině (Vagina Dentata) chopí Ja-

ponci? Již v páté minutě se dvě sličné Japonky v ko-
začkách šermují jazyky, v deváté minutě jsou všechny 
v bikinách a spodním prádle. Parta mladých Japon-
ců natrefí na starý bunkr uprostřed lesa, v němž jistý 
profesor ukrývá svou zmrazenou manželku napade-
nou vaginálním parazitem. A ejhle, manželka i s pa-
razitem se rozmrazí, proberou a minimálně parazit 
má obrovský hlad. Takže erotika, groteska, kýč, krev 
a  levné triky, sice komické ale přesto splňující svůj 
účel. Herci prakticky nehrají, snaží se snad jen při 
sexuálních scénách, všechno má správný monster 
horrorový nádech a dočkáme se i komických scén 
(např. když oběť škrtí útočníka jeho vlastními vyhřez-
lými střevy). Polský znalec asijských horrorů Krzysz-
tof Gonerski o fi lmu ve své knize Strach ma skoś-
ne oczy: Azjatyckie kino grozy prohlásil, že je možné 
v něm nalézt doslovné natočení teze americké věd-
kyně a feministky Laury Mulvey, která tvrdí, že sklony 
k objektivizaci ženského těla mužskými diváky vyplý-
vají ze strachu z kastrace.

Jak již bylo zmíněno na začátku tohoto člán-
ku a  jak, doufejme, z celého jeho obsahu vyplynu-
lo, ač má pinku eiga několik zásadních, povinných 
a styčných prvků, jeho škála je pestrá. Dají se v něm 
najít kousky, které mile pobaví, potěší, rozvášní, 
ale i kousky, při nichž tuhne krev, kroutí se žaludek 
a mrazí. Růžová má prostě mnoho odstínů. Je jen na 
vás, který se zalíbí vám.

Honza Vojtíšek
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 HorrorCon 
2017

Sedmnáctý listopad je jistě významným dnem. 
V  roce 1970 přistála na Měsíci sovětská Luna 17, 
v  roce 2003 se stal Arnold Schwarzenegger guver-
nérem Kalifornie a co je asi to nejdůležitější, co mě 
napadá, sedmnáctého listopadu 1994 začala v Žilině 
jezdit trolejbusová doprava. Co z  toho slavíme jako 
státní svátek netuším, ale tipuju ty trolejbusy. Každo-
pádně, v  tento významný den se uskutečnila jedna 
neméně slavná událost, HorrorCon 2017.

Ačkoliv si myslím, že nejsem zrovna tím pravým, 
kdo by měl psát reportáž, jelikož jsem coby návštěv-
ník akcí na program dost fl ink, stejně se o to, k vaší 
nemalé radosti, pokusím.

Asi nejdůležitější věcí, kterou jsem si z  víken-
du v  našem hlavním městě (Praha) odnesl, je jed-
no moudro: Pokud jedeš do Prahy vlakem ve stát-
ní svátek, kup si proboha místenku, jinak se budeš 
čtyři a půl hodiny mačkat s dalšími deseti lidmi na 
chodbičce u záchodu. To je teprve horror. Na druhou 
stranu, v ten samý víkend se hrál i hokej mezi Oceláři 
Třinec a nějakým tím taky týmem z Prahy, takže mě 

jeden mladý pár počastoval domácím calvadosem, 
bo u nás se prostě pije. I na stojáka u záchodu.

HorrorCon jsem navštívil poprvé (tedy doufám, 
žiju mimo kalendář, čas, občas i prostor, tudíž ne-
mám moc pamatováka a věci mi často splývají do 
jednoho příběhu, který se ovšem skládá z patnácti 
epizod a čtyř fl ashbacků), takže se můžu s nachem 
ve tváři prohlásit za horrorconového panice. Proto mi 
přijde na místě vyjádřit se k organizaci, místu konání, 
et cetera. Akce se konala na Žižkově v Dark Velvet 
Baru, který je rozhodně stylový, s pohodovou obslu-
hou a výbornými slanými koláči. Kiš, nebo tak nějak 
se jmenují. Bar jako takový se mi líbil a dovedu si 
představit, že kdybych nebydlel v Mordoru u Muka-
čeva, tak bych tenhle bar navštěvoval i k normálnímu 
posezení. Ačkoliv, já jsem pivař a čepované pivo mi 
dosti chybělo. I když samozřejmě vím, že v Praze se 
pije jen pot z jednorožce a tak. Má vlastně jednoro-
žec zelenou krev?

Každopádně, když jsem tak viděl prostory, jež 
Dark Velvet nabízí, trochu se obávám, že kdyby do-
razilo kupříkladu sto padesát lidí, bylo by tam sice 
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k hnutí, ale často bychom se o sebe otírali pupíky. 
Měl bych pár dalších připomínek, ovšem ty skon-
čily v asi čtyřech předchozích verzích tohoto textu 
v mém virtuálním koši, kde vlastně končí všechno, co 
napíšu. Můj koš je děsivé místo.

Nicméně, u návštěvnosti zůstanu. Jelikož už jsem 
na pár akcích pro okrajové publikum byl, v několika 
málo případech (ehm, dvakrát) i sám organizoval, jel 
jsem na HorrorCon s tím, že v úvahu připadají pou-
ze dvě možnosti. Za prvé, bude narváno. Za druhé, 
bude to klasická akce, kde se všichni znají a navzá-
jem si dělají program sami pro sebe. Můžu tedy asi 
s úlevou pro všechny říct, že pravda je někde upro-
střed. Návštěvnost nebyla zase tak velká, jak jsem 
se domníval ve svém za prvé, ale ani tak malá jako 
v mém za druhé. Naprosto sedícím výrazem je do-
stačující. Bylo tam tolik lidí, aby to nebylo málo, ale 
ne tolik, aby člověk musel jít na záchod s motorov-
kou (aby se prodral těmi davy). Na druhou stranu, 
program byl na horrorovou akci docela „nadupaný“, 
tak jsem opravdu čekal, že u dveří bude vyhazovač 
a bude pouštět jenom holky, protože už je plno. Ale 
čekám, že další ročník svou návštěvnost znásobí. 
Ptáček mi vycvrlikal, že na další ročník prý přijede 
Lucio Fulci. Ale ptáček vypadá na pěkného hajzlíka.

Pojďme na pátek. Ten začal ve dvanáct hodin 
(PM) a  já tam nebyl. Jelikož žiju mimo ten kalendář 
a čas, tak jsem dorazil klasicky pozdě, což je takový 
můj trademark, který si snažím udržet. Takže jsem 

pro jistotu přišel pozdě i v sobotu. Každopádně pá-
tek. Nebudu rozebírat celý program, to už jsem psal 
a fakt byste to nechtěli číst. Já u toho třikrát usnul. 
Takže to shrnu. Začal jsem přednáškou Honzy Voj-
tíška o Asami, což je japonská herečka, kterou zna-
jí jen ti praví kajnšmetkeři, kteří si užívají fi lmy jako 
Robo Geisha, Machine Girl a další. Nutno podotk-
nout, že Honza bude pravděpodobně největší odbor-
ník na Asami v České Republice, takže se, Honzo, 
neboj a směle si to napiš do svého cívíčka. Což ne-
myslím nijak posměšně, je to prostě fakt. Pochybuju, 
že je u nás někdo, kdo na tohle téma ví tolik, a na-
víc se s Asami i osobně setkal. Každopádně, Honza 
se do (tématu) Asami ponoří vždy hluboko a vyloví 
z lůna internetu takové informace, při kterých se ba-
bičky křižují a faráři vilně pokukují po nejbližším mini-
strantovi. Prostě a jednoduše, téma je detailně zpra-
cované, doprovázené hustou nadílkou ilustračních 
obrázků, na kterých nechybí krev, ukousnutý penis 
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a nějaký ten cecík (mondieu!).
Zajímavým zážitkem, který mi poskytl HorrorCon 

bylo vyhlášení vítězů soutěže O krvavý brk, kam se 
dostavila jedna z účastnic které bylo 9 let. Slovy de-
vět. A v době psaní osm. Asi je to hloupost, ale já to 
měl celý pátek v hlavě a pořád jsem nedokázal po-
chopit, že někdo takhle mladý něco napíše, a ještě to 

někam pošle. A  ještě do horrorové soutěže. A  ještě 
se dostaví na místo v doprovodu své matky. Tak tro-
chu mi to vyrazilo dech a skládám slečně tu nejhlubší 
poklonu, co dokážu při své nadváze provést. Ne, ne-
vyhrála, ale i tak to pro mě bylo překvapení.

Podle programu by se mohlo zdát, že ten hlavní 
tahák, i vzhledem k tomu, že měla primetime, bude 
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Barbara Nedeljáková. Jak pro koho, pro mě byl na-
prostý vrchol v pátečním programu sešn s lidmi, kteří 
vytvořili audioknihu TO, která má 52 hodin. Slovy, 
padesát dva hodin! A už vám někdy Arnold Schwar-
zenegger četl TO? Mezi hosty byl dabér Pavel Sou-
kup, režisér audioknihy TO a  redaktorka z vydava-
telství, jež za onou audioknihou stojí. Slečna (či paní) 
působila velmi sympaticky, prakticky celý program 
vedla a já jakožto milovník audioknih a rozhlasových 
her jsem si ho celý užil naprosto do posledního slova, 
včetně ukázek naživo, které četl Pavel Soukup, jehož 

hlas slyšet je tak trochu audio orgasmus. Během se-
zení jsme se nechali zatáhnout do zákulisí přípravy 
audioknih, do všech problémů, historek z natáčení, 
názorů na TO, názorů na horror a v rámci prezentace 
se pouštěla i nějaká ta videa. Tohle jsem si oprav-
du užil, protože pro fanoušky audioknih to bylo něco 
jako obsazení Polska pro nacisty.

Poslední horečkou, respektive herečkou páteč-
ní noci byla Barbara Nedeljáková. Upřímně, Hostel 
nemám rád z těch naprosto laciných vlasteneckých 
důvodů, nicméně v současné době nebýt HorrorCo-
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nu, tak jsem zcela zapomněl, že nějaký Hostel exis-
tuje. Tudíž jsem opravdu vážně nevěděl, jak vlastně 
Barbara Nedeljáková vypadá. No, vypadá samozřej-
mě hezky. A hlavně je to velmi příjemná dáma, která 
bavila de facto celou dobu, co byla na stejdži. Na-
víc jsem zjistil, že kdyby přestali všude omílat Hostel 
a řekli by, že bude hrát ve Sky Sharks, tak vím hned. 
Sakra. Miluju monster fi lmy, mega vs giant fi lmy a tak 
podobně čili o Sky Sharks vím, na nějaký Hostel jsem 
zapomněl. Každopádně, posezení s Barbarou bylo 
naprosto fajn a v komorním prostředí HorrorConu to 
bylo takové rodinné. Eli Roth, Tarantino, Hollywood, 
o tom všem byla řeč a obyčejný normální člověk tak 
trochu pronikl do toho, jak to chodí v té vyšší fi lmař-
ské lize.

I  když byl v  programu evergreen tuzemských 
horrorových akcí: Choking Hazard po „doplň čís-
lo“ letech, kde jeho tvůrce Marek Dobeš doprovázel 
projekci fi lmu, zamířil jsem na program Honzy Vojtíš-
ka a Kristýny Haidingerové o budoucích literárních 
projektech. Nuž, program se zvrtl v diskusi o bu-
doucnosti českého horroru a  jak to sakra konečně 
udělat, aby se ten horror u nás pozvedl.

A tím pro mě pátek skončil. Hele, nemějte mi to 
za zlé, byl jsem unavený po tom stání ve vlaku a těšil 
se na hotel s letištní postelí, kde mě nebude ve čtyři 
ráno budit zlotřilý kocour. Nicméně, v programu už 
toho moc nebylo. Nutno připomenout dvě díry, kdy 
se nedostavili lidé, co měli na HorrorConu program, 

na což jsem uplatnil takový meme horrorových akcí, 
že to byla přednáška na Mojmíra, což je takový inside 
joke, takže pokud ho nechápete, tak ho nechápete. 
Život je hořký.

Každopádně, vyspal jsem se jak pán, ráno, ehm 
v  jedenáct, jsem si zašel pro jídlo a ač jsem okolo 
Dark Velvetu šel, stejně jsem přišel pozdě. Ono je 
to prostě hrozně těžké být někde včas. To fakt ne-
jde. Ale tak já měl čas, protože v sobotu jsem mu-
sel splnit v podstatě nejdůležitější úkol, který jsem 
na své pražské misi měl, a to koupit si pokračovaní 
Mrtví kráčí po zemi, což je rozhodně nejlepší zom-
bie kniha na tuzemském trhu. Úkol jsem splnil úspěš-
ně hned po příchodu, nechtěl jsem se po křtu knihy, 
který v rámci Horrorconu proběhl, mlátit s ostatními 
o poslední výtisk jako důchodci o poslední kostku 
másla.

Ihned po koupi jsem zkontroloval obě běžící li-
nie programu, načež jsem opustil přednášku Vero-
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niky Šulcové Stvoření zombie: jed a magie a vrátil 
se na čtení Petra Bočka, kterýžto patří mezi nejlepší 
pisatele u nás. Čtení bylo fajn, lidé poslouchali, smá-
li se, tak, jak to má být. Závidím ostatním, jak dobře 
mají svá autorská čtení zvládnuta. Já měl jedno a vy-
padal u toho jako idiot. Holt každý na ten čtený pro-
jev nemá.

Každopádně sobota a HorrorCon celkově nabídli 
několik křtů (Jan Pavlas: Hordy, Dominik Rover Fi-

ala: Za oponou), další autorská čtení (Terry Blackie, 
Jakub Dobrovič, Jenny Nowak, Anna Korbelová). 
Pavel Slaughter Jelínek předváděl svoje maskér-
ské umění a až z exotického Slovenska dorazil Mark 
E. Pocha se svou psychoshow. Mimo jiné, na psy-
choshow jsem se (bohužel) přihlásil do týmu, který 
měl předvádět souložení židle. Ano židle. Já jsem 
sice pro každou srandu a teď mě napadá minimálně 
pět zábavných způsobů, jak to provést. Bohužel pro 
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mě, měl jsem v hlavě vymeteno, a tak jsem nepřed-
vedl žádnou ze svých židlosexuálních technik. Snad 
příště, pilně doma cvičím.

Ze Zory Ully Keslerové jsem nebyl u  vytržení 
jako velká část HorrorConu, takže mi stačilo ji jen vi-
dět při příchodu a odchodu a raději jsem zamířil na 
Foglarovký horror Josefa Blažka. Jakožto fanou-
šek Foglara a vlastník jeho knih jsem myslel, že budu 
cennou částí diskuse, ale popravdě si z toho po po-
silnění svěcenou vodou od Dr. Epochy příliš nepa-
matuji. Ale bylo to určitě dobrý, protože Choze je na 
tuhle tématiku rozhodně odborníkem.

Před devátou dorazil na HorrorCon další hvězdný 
host, pornoherečka Angel Wicky, která natočila pro 
Horrorporn.com porno variaci Hellraisera, kde ztvár-
nila postavu Pinheada. S prsy. Ten se koneckonců 
i promítal po skončení rozhovoru, který vedl Honza 
Vojtíšek, pak následovala nějaká ta debata a focení. 

Přišlo mi celkem zajímavé vidět pornoherečku jinak 
než v její roli někde na internetu čili v tomhle to vlast-
ně bylo poučné. Během těch dvou hodin jsme se do-
zvěděli, jak to v pornoprůmyslu chodí a nechodí, kdo 
s kým, jak, kde a proč. Trochu mě naštvalo vyjádření 
o Ronu Jeremym, kteréhožto mám rád jako starostu 
Tromaville. I když jo, není zrovna Adonis.

To je tak to nejdůležitější z letošního HorrorConu, 
co mi utkvělo v hlavě. I přes pár mých připomínek 
je to akce povedená, u nás ojedinělá a ten program 
fakt nabušený byl, a to nejenom co se týče hostů (na 
kompletní program se můžete kouknout na stránky 
HorrorConu). A já se v sobotu konečně opil, takže za 
mě spokojenost.

Martin Skuřok
foto: Hanina Veselá; 

Zdeněk Svoboda; Markéta Hlavatá
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 Bad Dream 
Coma

O adventurách se už dlouhá léta říká, že jsou mrt-
vým žánrem. Pokud bych tedy já měl být někdy mrtvý, 
což při mé nesmrtelnosti půjde jen velmi těžko, rád 
bych byl mrtvý právě jako adventury, které sice proží-
valy své zlaté časy už skoro před dvaceti lety, nicmé-
ně i přes jejich domnělou smrt se pořád drží na scéně 
se vzpřímenou hlavou a  rozhazují okolo sebe vyzý-
vavé fakáče. A snad jim to i trochu prospělo, protože 
pokud by měly takový vývoj jako akční hry, které se 
neustále zjednodušují, co se týče interakce a obtíž-
nosti, tak by z nich dnes byly zřejmě fi lmy, v nichž jed-
nou kliknete myší náhodně do obrazovky, aby běžely 
dál. Což vypadá hloupě, ale u některých, obzvláště 
konzolových, stříleček mám takový pocit. Deset mi-
nut akce přímo rovně, každé dvě minuty cutscéna. 
Každopádně, tenhle můj hejt na ostatní žánry krom 
adventur má své opodstatnění, adventury totiž od-
jakživa miluju. Odvaří vás příběhem, potrápí mozko-
vé závity, rozesmějí, kocháte se atmosférickými ob-
razovkami, je to takový interaktivní komiks, de facto. 
Ačkoli, jako ve všem, je i v tomhle žánru spousta ti-
tulů, kterých se předchozí věta nedotýká ani klackem 
v kondomu lubrikovaným antibakteriálním gelem.

Vývojář: DesertFoxSoft
Rok vydání: 2017

S psaním herních recenzí do Howarda mám už 
léta trochu problém a vsadím se, že si na to stěžuji 
pokaždé. Proto jsem nesmírně rád, že čtenářům Ho-

warda (tedy i tobě) můžu konečně přinést v recenzi 
hru, která mě tak trochu usadila na zadek. Tedy par-
don, prdel. Tou hrou je zatím poslední kousek v ad-
venturní sérii Bad Dream vycházející od roku 2013 
a Bad Dream Coma je v ní sedmým zářezem. Straš-
ně rád bych se rozepsal o celé sérii, ale na to mě 
bohužel v Howardu málo platí a z toho mála si mu-
sím koupit nové Maserati, a ne nějaké nezávislé hry 
na Steamu. Takže se zaměřím pouze na díl posled-
ní, podle mých internetových hledacích dovedností 
i nejkvalitnější. Bad Dream Coma.

Na první pohled, i na ten druhý a třetí, hra rozhod-
ně zaujme velmi zdařilým grafi ckým zpracováním, re-
spektive jednotlivými obrazovkami. Ty jsou černobílé, 
ručně kreslené a rozhodně atmosférické. Navíc je tady 
element, který mám rád, a to jsou detaily. Kupříkladu 
na úplném začátku je celkem těžké všimnout si nená-
padně vykukující hlavy z křoví opodál. Když si ji všim-
nete, první, co vás samozřejmě napadne, je pokusit 
se na ni kliknout, nicméně jakmile se šipka přiblíží, ta-
jemná hlava zaleze. Je to sice taková hloupost, ale mě 
vždy potěší, pokud jsou ve hře detaily, kterých si člo-
věk všimne třeba až při opakovaném hraní, což je u té-
hle hry doslova povinnost. Ale o tom později.

Kdybych měl popsat své pocity při prvním spuš-
tění, bylo to něco jako když se na sebe podívám ráno 
do zrcadla. Tedy zaculím se, okolo tancují lesní zvířát-
ka, satyr hraje na fl étnu kouzelnou melodii, z nebe se 
pomalu snáší vílí prášek a já jsem unesen z té nádhe-
ry před sebou. Někomu snad přijde jednoduchá čer-
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nobílá grafi ka příliš jednoduchá, ale já jsem nadmíru 
spokojen. Každopádně, dost o  tom, co vidím ráno 
v zrcadle. Bad Dream Coma po vizuální stránce na-
prosto sedí k principu a celkovému vyznění hry, při-
čemž hraje i dost důležitou roli v samotné hratelnos-
ti, kdy se při postupu hrou hráč stane takovým tím 
panáčkem z plakátu, co jednoho dne ožil a rozhodl 
se cestovat do ostatních plakátů na zdi. Vím, že to 
zní dost nepochopitelně, ale ono se to opravdu těž-
ko popisuje. Zhruba je to asi tak, jako byste z ničeho 
nic chytili svět okolo sebe do rukou, roztrhli ho a tou 
dírou přelezli v časoprostoru jinam. Pořád vysvětleno 
špatně, ale to už je právě ve vašich (tedy i tvých) ru-
kou, kupte si Bad Dream Coma. Zahrajte si ho. Pak 
vám dojde, jak jsem to myslel.

Každopádně, vizuál tady hraje opravdu velkou 
roli a tipuju že dělá 70 % ze samotné hry. Navíc, když 
se ve hře dostanete dál, začne být všechno detail-
nější, temnější a víc „mindfuck“. Osobně mě také po-
těšily různé zvrácenosti a podivné existence, na kte-

ré ve hře narazíte. Ať už to jsou 
prazvláštní nemocniční pacienti, 
šmírák, co žije za dírkou ve zdi 
a  na obrovském těle má malou 
hlavu plyšového medvídka, nebo 
prostě jen feťák, co se rozhodl 
zabít v lese.

Je tu ovšem jeden zádrhel, za 
který může grafi ka a to je tzv. pi-
xel hunting. Sem tam se mi stá-
valo, že už jsem prostě nevěděl 
kam dál, všechen inventář už 
jsem použil na všechno ve všech 
možných kombinacích a ono nic. 
Takže mi nezbývalo než na jed-

notlivých obrazovkách jet myší postupně ze strany 
na stranu a nahoru dolů po celé obrazovce v naději, 
že najdu nějaký velmi malý aktivní článek obrazovky, 
kterého jsem si nevšiml. Neděje se to často, ale ob-
čas to naštve. Nicméně vy prostě a jednoduše chce-
te pokračovat dál, protože hra celkem umí vtáhnout. 
Ale osobně jsem v některých částech viděl jednotli-
vé obrazovky minimálně třicetkrát, než jsem koneč-
ně přišel na to, co mám kde udělat, a  jak postou-
pit dál. Což je jedno z kouzel, ale zároveň i prokletí 
téhle hry. Než se však vyjádřím k hratelnosti, bude 
třeba k vizuálu ještě připojit něco o audiu, abychom 
měli kompletní audiovizuál. Co se týče hudby, tak ta 
zde není. Ne že by úplně nebyla, ale je jí ve hře asi 
tak dvě procenta, zbytek tvoří ticho doplněné zvu-
ky. Takže to vlastně není ticho. A ne, nepíšu to hlou-
pě, o tom tahle hra je, o jakési logické nelogičnosti. 
Či nelogické logičnosti. Každopádně, zvuky jsou ně-
kdy ambientně děsivé, navíc v  těch správných mo-
mentech, jenže… Jenže někdy máš chuť urvat si uši, 
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narvat je do mixéru společně s kočičím exkremen-
tem a výsledný koktejl nalít do sklenice na šampaň-
ské. To je všechno, na pití jsem ani nepomyslel, to by 
bylo hnus. Chuť provést celou tuhle zbytečnou ope-
raci máš v momentech, kdy ve hře trochu zakysneš 
a je to zrovna v tom místě, kde něco vydává hlasitý 
zvuk. Například krákání vrány. Nebo brekot takového 
toho malého člověka, jak ho lidi vozí v kočárku. Kliká-
te z obrazovky na obrazovku, hledáte, co kde udělat 
a každých pět sekund vám do ucha zařve KRÁÁÁ, či 
BÉÉÉ. Musím se přiznat, že mě to tak štvalo, až jsem 
dal vráně pěstí a kojenci rozbil hlavu. A ejhle, mohl 
jsem pokračovat dál. Což mě přivádí k  jedné věci, 
díky které je Bad Dream Coma unikátní. Je to gra-
fi cké zpracování. To je… A jo vlastně, to už jsem psal. 
Jsem z toho opakovaného hraní trochu rozdováděný.

Bad Dream Coma je unikátní v tom, že máte tři 
možnosti, jak hru hrát, přičemž se opravdu nejedná 
pouze o kosmetické úpravy. Hra je skutečně zásadně 
jiná na základě vašich rozhodnutí. Vizuálně vypadá ji-
nak, dostanete se do lokací, do kterých byste se při 
jiném stylu hraní nedostali, jak píšu, není to jako v ji-
ných hrách, které slibují čtyřicet konců a třicet devět 
z nich je jiných pouze v tom, jakou barvu budou mít 
slipy fi nálního bosse. Máte tři možnosti, jak hru hrát. 
Hodný, neutrální a zlý. Při prvním spuštění nedopo-
ručuji zkoušet to dohrát jinak než jako zlý. Za prvé je 
to jednodušší a za druhé můžete dělat ošklivé věci. 
Jako zabít dítě (nebojte, není to skutečné dítě), zabít 
vránu (ta skutečná je), lhát, krást a vůbec dělat všech-
ny ty věci, které dělají život krásným. Až po dohrání 
za zmetka doporučují zkusit to hrát za hodného, pro-
tože už budete chápat herní principy. Za druhé, být 
hodný je sakra těžké a postup hrou tomu odpovídá. 
Je to jako v té pohádce, kde slepička shání drogy pro 

kohouta, ale dealer jí řekne, ať jde šlapat. Nebo jak ta 
pohádka je. Buďto budete hodná slepička a budete 
sloužit dalším deseti parchantům, anebo prostě od-
děláte hned dealera, vezmete fet a hurá za kohout-
kem na trip. Chápeme se, násilně je to jednodušší. To 
je jako když padouch shodí ženskou z mrakodrapu, 
aby ji Superman letěl chytit a on mezitím mohl utéct. 
Kdyby nechal ženskou rozpleštit o dole stojící bednu 
s  koťátky a  rovnou vystartoval za padouchem, tak 
by ho mohl umlátit k smrti a nemusel by ho pak chy-
tat ještě ve třech dalších fi lmech. Násilí je cesta. Ne, 
to si samozřejmě nemyslím, nicméně, když neberete 
ohledy na druhé, je fakt, že se k cíli dostanete rychle-
ji. A s tímhle pracuje i tahle hra a navíc, abyste věděli, 
jaké hnusné věci jste provedli, v menu je máte hezky 
vyobrazené pomocí připomínkových krvavých karti-
ček. Nutno ovšem připomenout, že když jste hodní, 
máte tam ty kartičky taky, ovšem ne špinavé od krve. 
Tohle rozdělení hry na tři odlišné hry, respektive dvě, 
on ten neutrál zase takový odvar není, je to unikát-
ní, co vás donutí zapnout hru po dokončení znovu. 
Trochu mi ovšem vadí, že jsem půl hry hodný, pak 
udělám jednu dvě špatné věci, protože prostě nevím, 
jak pokračovat dál (ale vím, jak pokračovat zle), tak 
mě to hned hodí do zlého módu, zatímco když je člo-
věk zlý, není cesty zpátky, ani kdyby se po zbytek hry 
choval naprosto předpisově. Což je to, co dělá hru 
těžší, jak už jsem zmínil.

Poslední věcí, kterou je třeba zmínit je hratelnost. 
Už jsem psal, že hra pracuje s určitou formou logické 
nelogičnosti/nelogické logičnosti. Je to prostě o tom, 
že fakt nevíte, jak dál, vyzkoušeli jste všechno a pak 
se vám čirou náhodou povede přijít na tak trochu ne-
logičnost, která je ale, když se nad ní zamyslíte, na-
prosto logická. Například koš v počítači versus regu-
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lérní koš, nebo to, že můžete ovládat puštěné video 
v televizi. Nemáte zač za nápovědu. Každopádně, ta-
kových věcí je ve hře spousta a vždycky když na ně 
přijdete, tak si ťuknete s úsměvem do čela, že ono to 
fakt dává smysl, ačkoliv to na začátku byla blbost, 
jako snažit se zalepit prasklou pneumatiku medem 
a slimákem. Možná je to tím, že hra pracuje s faktem, 
že je hra, to znamená zhruba něco v tom stylu, že vás 
jakýsi zlotřilý parchant zaklel do hry, jenže vy víte že 
hrajete hru a snažíte se trochu herní principy přečů-
rat. Takže takové meta-hraní.

Technicky je Bad Dream Coma klasickou 2D po-
int and click adventurou, tzn. sbíráte věci, které se 
vám ukládají do inventáře, ze kterého je pak používá-
te. Prokecáváte různé postavy, snažíte se plnit jejich 
úkoly, respektive jim pomoct. Například kuchařka 
v kantýně řekne, že má strach z pavouků a jestli bys-
te ji mohli zbavit pavouků v jídelně. První, co vás na-
padne, je pozabíjet je. To samozřejmě není problém, 
ale budete zlí a  kuchařka to taky nějak nezvládne. 
Abyste byli hodní, potřebujete určité věci, kterými 
pavouky pochytáte a kuchařka bude ráda. Být hodný 
je prostě těžší. Tady vidím jeden problém, který se ve 
hře vyskytuje. Jde o to, že pokud hrajete hru napří-
klad na neutrál, či jste hodní, ale postupně uděláte 
pár zlých věcí, zůstane vám někdy v  inventáři před-
mět, který je pro další postup hrou naprosto zbyteč-
ný, protože je ho potřeba do té linie, kterou jste jeli 
prvně, zatímco vy jste přešli od hodného ke zlému. 
Dost to potom mate, když se onen předmět snažíte 
všude možně používat a prostě ho nikde použít ne-
jde, přesto vám zůstane až do konce hry.

Osobně mě na Bad Dream Coma nadchla ještě 
jedna věc. I přesto, že není zrovna jednoduchá, do-
hrál jsem ji bez kouknutí se na jakýkoliv návod. Ad-
ventury sice miluju, ale nejsem natolik trpělivý člo-
věk, abych hodinu koumal nad tím, jak dál a vždy mě 
zajímalo především to, jak pokračuje příběh. Proto 
jsem se většinou k adventurám stavěl tak, že podívat 
se při průchodu hrou do návodu, když nevím, je na-
prosto morálně v pořádku. Poslední adventurou, kte-
rou jsem dohrál bez návodu je tuším docela zajímavá 
sci-fi  kriminálka Moment of Silence, což už jsou roky. 
Ale u Bad Dream Coma prostě na to, jak dál, při-
jdete. Tolik možností tam zase není a kdo má za se-
bou pár adventur, měl by to s přehledem dát. Protože 
i když hra na první pohled působí nelogicky, všechno 
dává smysl a rozhodně v ní nejsou klasické adven-
turní nesmysly, jako že hrdina nese v kapse u kalhot 
pětitunový náklad včetně rýče, žebříku, mikrovlnky 
a zapálené pochodně. Tady jsou to spíš drobnosti, 
které by jeden člověk v klidu pobral a navíc, jejich in-
terakce s prostředím opravdu není nesmyslná, když 
si vzpomenu na dnes klasické legendární hry, kde 
jste museli použít minci na květinu, abyste dostali ra-
ketoplán. Bad Dream Coma se prostě hraje dobře 
a zaručuje vám minimálně dvě či tři odpoledne inten-
zivního hraní a zábavy. Akorát při plnění úkolů a há-

danek musíte myslet trochu netradičně.
Za mě je Bad Dream Coma opravdu jednou 

z nejlepších adventur, jakou jsem kdy hrál. Má hod-
ně originální nápady, osobitý styl, je vizuálně pěkná, 
a  i když je depresivní, temná a bizarní, dokáže čas-
to rozesmát a rozhodně nesčetněkrát překvapit. Jed-
nou jsem se tedy i  lekl, ale o tom horrorovost téhle 
hry není. Je to spíš o té bizarnosti a zvrácenostech, 
na které při postupu narazíte. A samozřejmě příběh, 
který, jak si lze povšimnout, jsem v téhle recenzi vy-
nechal a zazdil to tisíci slovy zbytečného textu, jak už 
to u mě bývá zvykem. Udělal jsem to zcela záměrně. 
Chcete popsat příběh? Hrajte. Jediné, co k němu do-
kážu napsat je, že je jednoduše divný.

Ale tak že jste to vy, je to pokračování hlavní dě-
jové linky z předchozích her série. Což tedy v hraní 
nijak nevadí a nepřišlo mi, že bych byl naprosto ztra-
cen, jako kdybych viděl pouze poslední díl Kameňá-
ku. Hlavní hrdina, tedy vy, jste uvězněni v jakési živé 
noční můře, svět je rozbitý, lidi jsou rozbití, fyzika je 
rozbitá, nic, co platí normálně, zde neplatí, nicmé-
ně i tak najdete chlápka, co si jen taky rybaří a není 
na něm nic divného. Nebo můžete vzít šutr a jen tak 
rozbít okno. A klasicky se snažíte přijít na to, co se 
to sakra s tímhle světem stalo a jak z toho ven. Tak-
že vlastně klasika, ovšem v podání téhle hry klasika 
na tripu. Možná si v některém z dalších Howardu ro-
zebereme celou sérii detailněji, a tak budu moci vy-
světlit věci, jež jsou tady z předchozích dílů, nicméně 
Bad Dream Coma se dá hrát naprosto samostatně, 
znalost předchozích dílů není pro skvělý zážitek nut-
ná. Možná tak pro dokonalý zážitek, kdy si při hraní 
budete nadšeně vískat nad tím, že stejná větev byla 
i ve třetím díle a  ten pták, jak tam letěl, ve čtvrtém 
už uletěl. Milovníkům adventur a bizáru doporučuji 
z hloubi své černé duše.

Martin Skuřok



[ 75 ] 

HOWAR D – 25/2017

 Porno
v žánrovém hávu

V půlce letošního srpna se na českém internetu 
objevily nové stránky, k jejichž obsahu se dá přistu-
povat ze dvou různých pohledů. Jde sice o porno-
grafi cký obsah, to si zase nedělejme nějaké iluze, ale 
po vizuální stránce se dá hovořit o pornu s nadstav-

bou. Pro nás příjemně žánrovou nadstavbou.

Projekt Horrorporn.com se začal rodit již před 
nějakým rokem a půl, kdy se producenti klasických 
pornofi lmů (včetně známých projektů jako Rychlý 
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prachy apod.) dali dohromady se zkušenými mas-
kéry a začali tvořit videa, v nichž spojovali klasické 
pornoprvky s výraznou horrorovou vizualizací. Videa, 
v nichž souložení neodstavili na druhou kolej, jak by 
se mohlo zdát, ale kde vedle něj, na stejnou úroveň, 
postavili vizuální stránku a atmosféru.

Vznikly tak snímky, které mohou zaujmout jak 
klasickým pornoobsahem, tedy souložením v  růz-
ných variantách, tak i  prostředím a maskami. Dů-
ležitým faktem a prvkem je, že tvůrci ke své tvorbě 
nepřistoupil jako ke klasickým a prověřeným porno-
parodiím, dnes snad již všeobecně známým, o nichž 
částečně píšeme na jiném místě tohoto čísla. Tedy 
k  formě, kdy se zkomolí známý název a využije se 
jeho dějová linka, případně nějaké zásadní scény, na 
něž se naroubují klasické pornoprvky. Horrorporn.

com pracuje hlavně s maskami, prostředím a přede-
vším atmosférou. Nevyužívá přímo známé fi lmy, ope-
ruje spíše se známými a ikonickými postavami a zá-
kladními žánrovými prvky a postupy jako takovými.

Zatím asi největší ohlas, hlavně díky proniknu-
tí fotek do sdělovacích prostředků, patrně projektu 
přinesl Pinhead. Stylový půlhodinový snímek, stavě-
jící na výtečné maskérské práci titulní postavy a at-
mosféře odpovídající původnímu universu. Rozkoš 
a utrpení si v něm podávají ruce. O snímku více v roz-
hovoru s představitelkou titulní role na jiném místě 
tohoto čísla. Zmiňme jen, že se snímek honosí po-
měrně věrnou a odpovídající maskou titulní předsta-
vitelky, na níž pracovali maskéři, kteří spolupracova-
li na fi lmech z Hellraiser série. Pornoverzi Pinheada, 
o níž je řeč, maskéři dokonce představili samotnému 
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Clivu Barkerovi, který jejich práci velmi ocenil a po-
chválil.

V produkci Horrorporn.com tak nalezneme fi lmy, 
v nichž se to hemží zombíky, klauny, pavoučími že-
nami, monstry, duchy, sestřičkami, někdy s přímým 
odkazem ke známým horrorovým ikonám, ať už jde 
o Pennywise, postavy ze Silent Hill, Evil Dead nebo 
Sadako. Již pár dní u nich najdete i Freddyho. V sou-
časné době tvůrci přicházejí také s vlastními námě-
ty, neodkazujícími ke konkrétním postavám, spíše jen 
využívajícími horrorovou atmosféru.

Již od letmého pohledu na fotografi e nebo sa-
motné fi lmy je zřejmé, že nejde o nenáročnou a jed-
noduchou záležitost, kdy strejda přehne neteř o vanu. 
Maskování Angel Wicky na Pinheada trvalo několik 
hodin, herce představující zombie opravdu zahrabá-
vali do země, z níž posléze vylézali. Ctí hereckých 
představitelů a představitelek je, že zatím dosud ni-
kdo práci pro tyto fi lmy neodmítl, i když kameraman 
a jediný mužský aktér již zmiňovaného Pinheada měl 
při natáčení jisté výhrady. Při sledování toho snímku 
se však snad není ani co divit, Angel Wicky si cha-
rakter postavy vzala k srdci a jak je u ní zvykem, šla 
do toho naplno. Vychází to však i z toho, že jsou her-
ci a herečky producenty oslovováni a oslovovány cí-
leně a konkrétně, aby bylo jisté, že náročnou práci 
zvládnou. Práce se zkušenými profesionály a profe-
sionálkami je tak další zárukou dobré podívané. Na 
rozdíl od některých fi lmů, o nichž pojednáváme v te-
maticky zaměřeném článku, zde totiž jde o ryze pro-
fesionální záležitost, žádný fanouškovský amatéris-
mus. Ostatně, ne všichni tvůrci námi popisovaných 
stránek jsou horrorovými fanoušky. Což se dá brát 

jako další plus, neboť je tak obrušován žánrový entu-
ziasmus ve prospěch širšího záběru i dosahu.

Horrorporn.com, jak již bylo zmíněno, nabízí por-
nografi i. Pornografi i, částečně zaměřenou pro užší 
cílovou skupinu, zároveň však schopnou prolnout 
různé cílové skupiny. Jako se tomu stalo při veřejné 
projekci Pinheada na letošním HorrorConu. Pro mno-
hé to bylo první veřejné sledování pornofi lmu. Kdo ví, 
zda by tohle absolvovali kvůli „obyčejnému“ porno-
fi lmu. Můžete se na to dívat jako na klasické porno, 
v těchto fi lmech se souloží, zápletka o ničem jiném 
není. Můžete se na to dívat ale i jako na zajímavě vi-
zuálně pojaté porno. Můžete ocenit souložení, může-
te ocenit ale i maskérskou práci, žánrovou kompo-
zici a výslednou atmosféru. Může vás to vzrušit ale 
i zaujmout. Primárně půjde zřejmě o zájem a zvěda-
vost. Ruku na srdce (či jiný tělesný orgán), pokud ně-
kdo bude masturbovat u jejich pavoučí ženy, vskut-
ku skvěle vytvořené masky, míra jeho úchylnosti asi 
bude hodně vysoká.

Tvorba Horrorporn.com tak vzniká hned z něko-
lika pohnutek. Z možnosti spojení zkušených porno-
producentů a neméně zkušených maskérů. Z nale-
zení prázdné skulinky na trhu, něco takového, u nás 
určitě, kdo ví, zda i jinde ve světě, opravdu není běž-
né. Z touhy vyzkoušet něco zajímavého. A že nápadů 
a met, kam dosáhnout, je pořád dost. Podle návrhů 
a nápadů, které se k nám dostali, je na co se těšit. 
Tihle tvůrci ještě neřekli své poslední slovo a nenato-
čili své poslední video.

Neboť jak tvrdí Angel Wicky v našem rozhovoru: 
porno není jen nudný sex.

Honza Vojtíšek
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 Půlnoční romantika
 Pavel Červenka

„Hele, jsou otevřená vrata na hřbitov, nepo-
díváme se tam?“

„Neblázni, vždyť je skoro půlnoc,“ odmítla 
můj nápad Eva a chtěla pokračovat dál kolem 
vrat. Dokonce trochu zrychlila.

„No právě,“ nedal jsem se odbýt, „já nikdy 
o půlnoci na hřbitově nebyl.“

„A co si myslíš, že tam uvidíš? Jak mrtví vy-
lézají z hrobů?“

„Nevím, třeba. Na hřbitově jsem byl vždycky 
jenom ve dne. Kdoví, co se tady děje v noci,“ 
zavtipkoval jsem a zamířil k otevřené bráně.

„Jo, ale já hřbitovy nemám ráda ani za svět-
la, natož o půlnoci. Říkal jsi, že mě doprovodíš 
domů, a  teď mě táhneš na noční slalom mezi 
hroby. A ráno vstávám do práce,“ chrlila Eva je-
den argument za druhým, ale nakonec rezigno-
vala, a prošla se mnou hřbitovními vraty.

„No a co teď?“ začala přítelkyně znovu rem-
cat, když jsme byli uvnitř. „Je tady tma. Vidím 
akorát světýlka na hrobech. Měsíc se taky scho-
val za mraky…“

„Nech toho, pořád,“ uťal jsem Evin nářek, 
„vždyť je to docela romantika. Vlastně, trochu 
romantika a trochu adrenalin. Co víc si zadarmo 
můžeš přát?“

„Předně, žádnou romantiku v  bloudě-
ní po půlnočním hřbitově nevidím, spíš se bo-
jím, a jsem naštvaná, že jsem sem s tebou šla. 
A adrenalinu mám dneska už dost. Bohatě mi 
stačila ta bába s  tím offroadem na přechodu. 
Stačila chvilka a mohli jsme tady být na furt.“

„No tak vidíš, užívej si, že jsme tu jen na ná-
vštěvě.“

„Ale já chci ležet v posteli a spát. A ne být 
na návštěvě na hřbitově. Jo, a když jsi tak hrr do 
návštěv, tak příští týden jedeme za tetou Vilmou. 
Teď už se z toho nevykroutíš.“

Poznámku, že i tady je víc veselo než u tety 
Vilmy, jsem radši spolkl. Už takhle mi připadalo, 
že mé nadšení z návštěvy půlnočního hřbitova 
na Evu asi nepřenesu. Raději jsem tedy dodal 
smířlivě: „Jenom se projdeme a pak tě doprovo-

dím domů. Je krásná noc, řekni mi, kdy jsme se 
takhle pro nic za nic naposledy procházeli. Buď 
jsme v práci, nebo jedeme někam autem, a když 
jdeme náhodou pěšky, tak jenom proto, že jsme 
se napili a nemůžeme řídit. A to zase pospíchá-
me, aby už jsme byli doma, protože ráno vstává-
me. To jsem se rozpovídal, co?“ vysoukal jsem 
ještě ze sebe trochu rozpačitě. „Pak, že nejsem 
romantik.“

„Hm,“ ohodnotila s úsměvem můj výkon Eva 
a bez dalších připomínek se se mnou jala klo-
pýtat po hřbitovních cestičkách. Evidentně můj 
motivační projev zapůsobil.

Asi čtvrt hodiny jsme courali hřbitovem a pak 
v klidu zamířili k východu. Když už jsem sahal po 
klice vrat, ozvalo se za námi: „Haló, pane, po-
čkejte chvíli.“

Vyskočil jsem půl metru do vzduchu a Eva 
zaječela vysoké cé. Když jsem se trochu vzpa-
matoval a otočil se, uviděl jsem chlápka v čer-
ném, sedícího na nejbližším hrobě.

„Proboha, co jste zač? Já si málem stříkl do 
textilu. Vy jste hrobník, nebo hlídač?“

„Ani jedno, ale dá se říct, že to tady mám na 
starosti.“

„Dobře, tak my se omlouváme, ale ta brána 
byla otevřená a… a my už odcházíme, a zavře-
me za sebou,“ přešel jsem plynule od zděšení 
k hloupému blekotání.

„To právě nebude možné,“ odpověděl muž 
v černém a postavil se.

„Co nebude možné?“ zeptala se Eva vyjeve-
ně a chytila mě za ruku.

„Abyste odešli, nebo lépe řečeno, vy, slečno, 
odejít můžete, nebo dokonce musíte, ale vás, 
pane, musím požádat, abyste zde zůstal.“

„Ale proč?“ zeptal jsem se až nečekaně klid-
ně, ač jsem tušil, že odpověď se mi nebude lí-
bit. „Přišli jsme spolu a rádi bychom spolu zase 
odešli.“

„To ano, přišli jste spolu, protože jste oba 
měli nakročeno do našeho světa, ovšem u sleč-
ny byla, na rozdíl od vás, resuscitace úspěšná.“
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 It
Nestává se příliš často, aby se fandové svorně 

těšili na uvedení nového snímku jen na základě trai-
lerů, notabene snímku, natočeného na základě prav-
děpodobně nejlepšího horrorového románu všech 
dob. Ale reklamní kampaň nové adaptace kingovi-
ny To byla prostě skvělá. Fikaně nechávala stranou 
ústředního zabijáckého klauna a  soustředila se na 
představování dětských hrdinů a jejich vztahů. Tvůrci 
se samozřejmě pokusili svézt na úspěchu Stranger 
Things a podle výsledků z pokladen kin se jim to po-
vedlo dokonale. O samotném fi lmu to ale tvrdit ani 
zdaleka nemůžeme.

Režie: Andy Muschietti
Scénář: Cary Fukunaga, Chase Palmer, David Kaj-

ganich
Délka: 135 min.

Původ: USA
Rok: 2017

Hrají: Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Jeremy Ray 
Taylor, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen 

Jacobs

Nejprve stručné instrukce těm, kteří Kingovu kni-
hu nečetli. Zahoďte tablet (počítač, telefon… prostě 
cokoli na čem čtete Howarda) a mazejte si ji kou-
pit. Garantuji vám nevšední literární zážitek, který je 
esencí všeho dobrého, co Stephen King kdy napsal.

Tak a teď, když je těch pár nevzdělaných zoufal-
ců pryč, se můžeme podívat na to, proč se mi nové 
To až tak nelíbilo. V nové verzi totiž chybí přesně to, 
proč je kniha tak geniální, proč je skvělá (s  výhra-
dami) televizní verze stejného příběhu z  roku 1990 
a  proč nás tak baví i  zmiňované Stranger Things. 

Představené děti jsou sice coby jednotlivci dostateč-
ně sympatické a určitě by s nimi mohl člověk soucí-
tit, ale coby celek jejich parta příliš nefunguje. Nesedí 
k sobě typově ani věkově, což je nejmarkantněji vidět 
na Sophii Lillis. Pohled na ni pravděpodobně všem 
hereckým kolegům trhal trenky, ale vypadá spíše jako 
jejich krásná starší sestra, než jako odstrkovaná vrs-
tevnice. Obsadit do takové role dívku, nad kterou už 
v  jejích patnácti slintá půlka internetu je opravdový 
castingový přehmat. A  to tím vůbec nezpochybňu-
ji její herecké schopnosti, které jistě budou nemalé.

Druhým, v  knize pro mne ještě významnějším, 
aspektem, který z To dělal výjimečné dílo, je všudy-
přítomné zlo, které není spojeno jen přímo s  klau-
nem, ale prostupuje do hloubky celé město a vede 
k mnoha intenzivním scénám. Stačí vzpomenout vy-
buchující balónky v  knihovně nebo umyvadlo plné 
krve z televizní adaptace. V téhle verzi není nic tako-
vého, navíc ani dospělí se tolik nevyznačují otupělos-
tí, která řádění prastaré entity vždy zakrývala. Vůbec 
je tu historie městečka, ve kterém je vše propojeno 
se vším, naznačena jen okrajově a naprosto nedo-
stačujícím způsobem.

Na vině je pravděpodobně stopáž, která sice 
přesahuje dvě hodiny čistého času, ale to na polo-
vinu mnohovrstevnatého románu evidentně nestačí. 
Čas totiž zbytečně užírají upgrady příběhu, které jsou 
většinou nevhodné. Což nás přivádí k Pennywisovi. 
Klaun nevypadá vůbec špatně, pouhý pohled na něj 
rozhodně nenavozuje příjemnou náladu, ale jeho di-
gitální útoky, které si nezadají s nejlacinějšími lekač-
kami páté cenové skupiny, jsou opravdu na houby. 
Zlaté zoomování do pusy Tima Curryho.

Z předchozího textu by se mohlo zdát, že se mi 
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nové To vůbec nelíbilo. To ale není tak úplně pravda. 
Je to slušný fi lm, který odsýpá a nevyznačuje se pří-
liš velkou dávkou stupidity. Ostatně, původní příběh 
by mu asi něco takového ani nedovolil. Ale jsem pře-
svědčen, že jde o promarněnou příležitost a s velkou 

zvědavostí bych se podíval na tříhodinový režisérský 
sestřih…

Roman Kroufek
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 Martin Štefko
 Mrtví kráčí po zemi: 

Život v ráji
Kovboj je zpět. Tedy, v předchozí knize byl zpět. 

Sakra, s těmi prequely je potíž.

Vydavatel: Golden Dog, 2017
Počet stran: 240

Ještě než Kovboj kráčel společně s mrtvými po 
zemi… kráčel s mrtvými po zemi. Ne, v prequelu své 
zombie road „movie“ se Martin Štefko nevydal až k po-
čátku apokalypsy, a je to jen a jen dobře. Jen uznal, že 
by nebylo dobré pokazit závěr předchozího dílu tím, že 
byl pokračoval za něj, a tak se jen vydal kousek před 
něj. Apokalypsa zuří úplně stejně jako v Mrtví kráčí po 
zemi. Kovboj, ovšem bez koně, putuje zemí za svým 
cílem – zabít 10 000 zombie a najít Stephena Kinga. 
Při jeho cestě jej však začnou opouštět síly a na po-
kraji života dopajdá k jakési osadě. K ráji v pekle putu-
jící smrti. V osadě se jej ujmou a když se vzpamatuje, 
je mu představena i s  jejími čtyřmi základními pravi-
dly. Které, jak záhy zjistí, někteří tak zcela nedodržu-
jí. Osada působí dokonale a  zrovna Kovboj je jeden 
z těch, kterým dokonalé věci připadají podezřelé. Když 
se začnou věci hroutit, houfující se putující nemrtví hlá-
sit o svá nezadatelná práva na lidské maso a opony 
ukrývající temné kouty osady padat, zlo udeří ve všech 
stran. Ovšem, nic, na co by bývalý účetní ve výslužbě, 
toho času Kovboj, nebyl zvyklý.

Mrtví kráčí po zemi: Život v ráji je jakýmsi před-
obrazem, ukazatelem, kam až se dovyvíjel zombie 
žánr a kam to živí mrtví dopracovali. Ke křoví, k uni-
versu, k prostředí, v němž se odehrávají (ne)obyčejné 
lidské příběhy. Nezávisle na zombících. V podstatě 
i zcela mimo ně. Ve Štefkově prequelu zombie nema-
jí prakticky žádnou váhu, ještě mnohem menší než 
v předchozí knize. Zde jsou opravdu jen křoví, ne-
zbytná, leč zanedbatelná součást světa, v němž se 
odehrává obyčejné lidské drama. Drsné, kruté, akční, 
psychologické, erotické, ale přesto lidské. Živí mrtví 
jsou zde pouze fi gurky dotvářející prostředí. Asi jako 
žirafy nebo sloni v příběhu odehrávajícím se v Africe. 
Budou kolem hlavních hrdinů běhat, hlavní hrdinové 
s nimi budou koexistovat, reagovat na ně, ale nebu-
dou hlavní součástí příběhu a zápletky.

Vadí to? Nelze zpochybnit, že tento fakt příběh 
trochu vytlačuje z horrového žánru, byť se odehrává 
v horrorovém prostředí. Nijak to však nebrání tomu, 
aby Štefko napsal zajímavý a poutavý příběh. S ně-
kolika překvapivými a hodně dobře napsanými scé-
nami. Z  tematického hlediska tohoto čísla se Kov-
boj tentokrát více věnuje spíše souložení než zabíjení 
zombíků. To není nutně kritika, byť to, jak již bylo zmí-
něno, horror odsunuje trochu do pozadí, ale kdybych 
už neměl vybráno před tím, hned první Kovbojovy se-
xuální hrátky bych snad i zařadil mezi mé tři oblíbené 
erotické scény v horroru. Štefko se, stejně jako Kov-
boj, nezalekne opravdu ničeho, a tak vrší překvapivé 
zvraty i (zdánlivé, spíše však nečekané) bizarnosti na 
jednu hromadu, kterou čtenáři a čtenářky musí zdolat 
společně s hlavním hrdinou.

Prequely mají jednu zásadní vadu. Už víte, jak 
skončí. Respektive víte, co se nestane. Nemusíte se 
třeba bát o hlavního hrdinu, protože víte, že to pře-
žije. V knižní verzi prequely nejednou operují s  ješ-
tě další relativně negativní záležitostí. Vyzrálostí. Au-
tor zraje každou svou další knihou. Kdo ví, kolik knih 
mezi prvním a  tímto Kovbojem Štefko napsal, ale 
vydal dva jiné romány. Zdejší Kovboj, byť je mladší 
a méně zkušený (respektive měl by být), je vyzrálejší. 
Technicky z  logického důvodu, autor se vracel k  již 
vytvořené postavě, a  tak jen zlepšoval a upravoval, 
více o ní přemýšlel, o detailech, myšlenkových po-
chodech, postupech apod. Logicky a ze čtenářského 
hlediska je však ten nepoměr zřetelný. Jde jen o to, 
nakolik je čtenářstvo schopno to přijmout jako sou-
část tvorby.

První Mrtví kráčí po zemi byli skoro romantickou 
road „movie“ (sakra, existuje nějaký slovní ekvivalent 
pro knihu?) o dvou hlavních osobách. Zde je těch 
osob více, Štefko si s nimi pohrál, charakterově jsou 
pestré a zajímavé. Příběh se zastaví na určitém mís-
tě, ale ne v pohybu. Kovboj prostě nevydrží lenošit 
a jen tak ležet. A to, zdůrazňuji, v jakékoliv situaci, jak 
prequel ukazuje.

Ano, i na zombíky nakonec dojde, přeci jen se pří-
běh odehrává se světě, který se pohnul, kde mrtví krá-
čí po zemi. Nedají se opominout. Přesto… přesto…
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Mrtví kráčí po zemi: Život v ráji je poutavý akč-
ní příběh. Rozsáhlejší, psychologičtější, živější než 
jeho předchůdce. Martin Štefko se vypisuje každou 
svou další vydanou knihou. Návrat do světa kráčejí-
cích mrtvých se dal očekávat. Očekávání zcela jistě 
nebudou zklamána. Spokojený bude ten, kdo má rád 
příběhy odehrávající se v postapokalyptickém zom-
bie světě. Zklamán může být, kdo bude čekat zom-
bie horror.

Knihu zdobí obálka s perfektní ilustrací. Příběh 

je vyprávěn klasickým kovbojovým jazykem s mnoha 
přirovnáními (zábavnějšími, trefnějšími a  údernější-
mi, než v předchozím příběhu). Je čtivě strukturován 
a nezadržitelně směřuje ke svému vyvrcholení.

Honza Vojtíšek
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 Na stránkách 
rozkoše a hrůzy

„Sex a hrůza mohou tvořit ideální pár… 
pekelně ideální pár.“

(Jeff Gelb, Lonn Friend)

Přesně jak vyjadřuje citát dvou tvůrců hned celé 
série antologií povídek spojujících sex a horror, horror 
a erotika ve všech možných podobách je dvojka, kte-
rá si docela sedí. Mnohdy mnohem více než ve fi l-
mové podobě. Neboť papír, na rozdíl od fi lmového 
plátna a  různých fi lmových ratingů, snese všechno, 
je otevřenější, přirozenější a přívětivější. Navíc se dají 
ostrá a nealegorická erotika a syrové pornografi cké 
scény v  literatuře propašovat i do jinak zaměřených 
strašidelných příběhů. Horror a sex mají mnoho spo-

lečného. Strach a chtíč jsou totiž dva lidské pocity, 
které mohou narůst do takových výšin, že člověk nad 
nimi může ztratit kontrolu, mohou ho zcela pohltit, 
ovládnout ho. Mohou se také navzájem doprovázet, 
doplňovat se, vycházet jeden ze druhého. A  to už 
je slušný základ pro tvorbu. Sex se opravdu prolíná 
mnohými horrorovými příběhy. Někdy tvoří hlavní li-
nii a pasuje dílo do ranku pornohorroru, jindy je sice 
silným, ostrým a přímočarým zpestřením, ale nemá 
hlavní slovo. Je to jen pomyslná třešnička na dortu. 
Podívejme se na pár příběhů, které by přívěšek por-
nohorror jistě snesli.

Jeff Gelb a Lonn Friend, autoři citátu, kterým jsme 
náš výběr literárních příběhů spojujících horror a sex, 
tedy horrory v mírné i ostré pornoverzi, uvedli, jsou 
editory série antologií erotických horrorových povídek 
Hot Blood, čítající celkem třináct svazků (1989-2007). 
První dva ve druhé půli devadesátých let 20. století 
vyšli dokonce v českém překladu. Povídky v nich jsou 
příjemně strašidelně lechtivé, silně erotické a v nejed-
nom případě až čistě pornografi cké.

Hned v první části nazvané Žhavá krev (Talpre-
ss, 1996) se například nachází svým způsobem čis-
té pornografi cké drama se silně temným horroro-
vým nádechem o vděčném mladíkovi z náboženské 
obce Adventistů sedmého dne, který se intimně sblí-
ží s místní varhanicí. Co se zprvu jeví jako pouhý vý-
střelek starší ženy s mladým hochem, se brzy mění 
v bizarní sadistické ukájení po trestu toužící maso-
chistky. Tresty (Punishments) Raye Gartona jsou sy-
rovým, temným a náruživě brutálním horrorem s por-
nografi ckou zápletkou. Dojemným, svým způsobem 
romantickým a silně erotický dramatem i psycholo-
gickým ponorem do nejtemnější lidské duše snad 
zkažené bizarním zážitkem z dětství, snad jen těmito 
událostmi nastartované a odhalené.

Ostrou erotikou začíná i povídka prasáka a ne-
chuty Richarda Laymona Vana (The Tub) ze druhého 
svazku Nebezpečné vztahy (Talpress, 1997). Tento-
krát jsme svědky sexuální avantýry záletné manželky, 
která si domů pozve milence kulturistu a chce si to 
s ním rozdat v manželově vaně. Kulturista však místo 
vrcholu dosáhne infarktu a jeho masivní tělo pod se-
bou ve vaně uvězní vyděšenou milenku. A manželův 
návrat se blíží. Soulož na zapřenou tak plynule přejde 
v holý souboj o život.
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Jak již bylo zmíněno, v  literární podobě se sex 
a porno nejednou v příběhu jakoby rozmělní a sply-
nou s ním, natolik, že se samotné dílo, i když porno-
grafi cké scény obsahuje, snad nedá ani označit za 
pornografi ckou literaturu. V žánrové literatuře zavá-
nějící brakem (a teď rozhodně nemám na mysli kva-
litativní konotace tohoto slova, ale jen čistě formální 
a žánrové) je tohle poměrně běžné. A zrovna právě 
Richard Laymon je autor, který se ve své tvorbě sy-
rově erotickým a  sexuálním scénám rozhodně ne-
vyhýbá. Narazíme na ně tak třeba i v  jeho béčkové 
brutálně nechutné románové jízdě Sklepení (The Ce-
llar), vyprávějící o matce s dcerou, prchajícími před 
propuštěným bývalým manželem a otcem, který si na 
mladistvou dcerku dělá zálusk. Exmanža si s ničím 
opravdu servítky nedělá, pro nic nejde daleko a jeho 
bezstarostná bezprostřednost je obdivuhodná nato-
lik, až se přistihnete, že ve vás vzbuzuje sympatie. 
Navzdory všemu tomu hnusnému, co provádí. Je to 
prostě manža, co si rád začvachtá. Občas doslova. 
Toto je však jen vedlejší linie příběhu, v němž jinak 
jde o jistý strašidelný dům, z něhož se stalo turistic-
ké centrum.

Americké psycho (American Psycho) Breta 
Eastona Ellise možná není tak úplně pornografi cký 

román (i když Ellis se sexu nikdy nevyhýbal a  jako 
pornografi cký byl kriticky odmítán a kritizován), neb 
těžiště příběhu leží spíše v psychologické rovině, ale 
jeho hlavní hrdina, Patrick Bateman, má nadevše rád 
sex a zabíjení. Nejlépe v kombinované podobě. Pří-
běh psychologického rozpadu identity a  osobnosti 
jednoho typického amerického yuppie je drsný a sy-
rový jak v té brutální, tak i v sexuální rovině. Patrick 
má své koníčky rád a oběma se věnuje s až obsesiv-
ní pečlivostí. Dokáže s lidským tělem naložit nekom-
promisně, ať už jde o  jeho ukojení nebo dekapita-
ci. Román odmítlo vydat několik nakladatelů, stal se 
terčem kritiky z mnoha různých stran (ať už jako ro-
mán, který ponižuje ženy nebo jako propagátor právě 
pornografi e), napsaly se o něm mnohé eseje a studie 
a dočkal se, samozřejmě, fi lmové adaptace (ovšem 
přirozeně nutně uhlazenější).

Sex a erotiku v podobě, při níž se sexuálně vzruší 
snad opravdu jen ten nejexemplárnější úchyl (ovšem 
každému, co jeho jest), přináší znalec a odborník na 
slovo vzatý Edward Lee v povídce Mr. Torso. Příběh 
vypráví o  jednom starém hodném a dobrotivém pá-
novi, který se pasoval do božího posla obdarová-
vajícího páry malými batolaty. Ne, onen pán ty děti 
nekrade ani nevykupuje od chudých a hladovějících 
rodičů. On je sám doslova vyrábí, vybudoval si pro to 
takovou speciální výrobní linku, která v Leeově podá-
ní působí stejně nechutně jako zábavně. A když ten-
to starý pán už cítí, že sám není schopen poptávku 
uspokojovat, najde za sebe náhradu. Přímo a otevře-
ně řečeno, ani onen pán, ani autor povídky se s tím 
prostě neserou. V  jakémkoliv ohledu. Brutální, ne-
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chutné, mrazivé, 
přesto realistické, 
zábavné a  z  žán-
rového hlediska 
nádherné. Přes-
ně, jak to Edward 
Lee umí. Mr. Torso 
byla nominována 
na ocenění Brama 
Stokera, a když už 
jsme zde onu sé-
rii antologií zmi-
ňovali, objevila se 
v jednom ze svaz-
ků Hot Blood an-
tologie.

Erotice, sexu, 
ba přímo soulože-
ní v nejpříznačněj-

ším smyslu a významu toho slova, se naplno, zapá-
leně a vášnivě věnují i postavy Leeho románu (ehm… 
jakoby se mu nevěnovaly postavy i většiny ostatních 
jeho příběhů) s příznačným názvem Succubi, který 
jsme recenzovali v 19. čísle Howarda. Příběh rodi-
ny právničky Ann, která zaslechne volání svých před-
ků a odjede do své rodné vísky, je kromě brutálních 
a krvavých mordů a překvapivě i silné horrorové at-
mosféry, plný nevázaného hetero i homo sexu. A  je 
ho tady opravdu hodně, všeho… lesbičky, incest, 
dvojky, trojky, hromadné orgie, znásilnění. Až je zá-
zrak, že se Leeovi do příběhu vešla i zápletka a dějo-
vá linie o starodávném kultu, jehož nit se táhne až do 
současnosti. Ač by se to z našeho popisu nemuselo 
zdát, Lee napsal velmi zajímavý a poutavý horroro-
vý příběh, se vším, co k němu patří. Tohle si chcete 
přečíst.

Z  českých zástupců si své v povídce rozhodně 
odsouloží Hodinový manžel se slevou Martina Šte-
fka. Povídka se možná nehonosí originálním a  ná-
paditým názvem, přesto dokonale vystihuje povahu 
a zápletku povídky a Štefko je natolik dobrý a vyzrálý 
autor, aby dokázal případné obavy z předvídatelnosti 
a čitelnosti povídky již od jejího názvu, zašlapat do 
pomyslného prachu starého neudržovaného domu. 
Neboť přesně do takového je poslán hodinový man-
žel Bob, který, když na to přijde, je svým zákaznicím 
ochoten poskytnou oboustranně výhodnou slevu. 
Jenže tento chátrající palác, respektive jeho obyva-
telka, se zdají být opravdu podivnými. Vypadá to na 
těžkou práci. V  jakémkoliv ohledu. Letmé náznaky 
krásně hustí atmosféru a když Bob konečně vytáhne 
to správné nářadí, začnou se dít opravdu neuvěřitel-
né věci. Ty pak povídku přivedou k velmi zajímavému 
vyvrcholení. Štefko v  povídce krásně namíchal ta-
jemnost, syrový sex bez kudrlinek a příkras a vzruši-
vě houstnoucí atmosféru. Prakticky dokonalý příklad 
erotického horroru. Prostě dům, který plní přání, kdo 
by do něj nechtěl vstoupit? Po přečtení Štefkovy po-

vídky, kterou napsal pro antologii českých horroro-
vých povídek Poslední polibek, se chce až prohlásit, 
že my rozhodně ne.

Smyčka (Loop) velmi sporadického americké-
ho povídkáře Douglase E. Wintera nás očima, citem 
i  vášní jejího zapáleného fanouška a  obdivovatele 
provede životem jedné pornohvězdy. Příběh rozlože-
ný do takřka dvou desetiletí, do rozkvětu pornografi e 
a dnes již snad nostalgického období veřejných ero-
tických a porno videokabinek, videokazet a pornokin 
sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, pohl-
cuje svou vášní, precizností fanouška, který sleduje 
kariéru a práci svého pornoidolu, hezky od prvních 
nesmělých krůčků až do pověstného závěru. A ona 
hvězda si svou slávu, zbožňování a  pozornost za-
slouží, její věrný fanoušek je pak obdarován takřka 
nebeskou manou. Pornoherečka se své práci věnu-
je až do pověstného konce a  takřka doslova až do 
roztrhání těla. Smyčka je povídka stejně vzrušující, 
jako tajemná, mrazivá a napínavá. Po stopách praco-
vité pornoherečky se můžete vydat v antologii Fanta-
sy & Horor 1995 (Netopejr, 1997).

A co vy, u jakého knižního horroru jste se napo-
sledy vzrušili?

Honza Vojtíšek
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 Žrádlo
 Ondřej Kocáb

Frederica měla hlad.
Jakožto hrdá Američanka nestrpěla žádné prů-

tahy, a to ani od svých nejbližších. Její syn se už měl 
dávno vrátit z nákupu. Sbíhaly se jí sliny na hově-
zí burger s hranolkami, na křehoučké kuřecí kousky 
a trochu vychlazené Coly. Chtěla toho tolik?

Johnny už byl venku něco málo přes hodinu.
Copak se zbláznil? Co je to sakra za syna, když mu 

nezáleží na blahu vlastní matky! Poslední dobou je vel-
mi nespolehlivý. Určitě kvůli tomu stupidnímu doktorovi.

Za pět minut má začít její oblíbená telenovela. 
Mocně jí zakručelo v břiše.

Stále se nevracel. Doufala, že to nemá nic spo-
lečného s tou střelbou, kterou před chvílí zaslechla. 
Ta ve zdejším okolí nebyla nijak ojedinělou záležitos-
tí, ovšem tentokrát zněla docela intenzivně. A  to ti-
cho, které se po ní rozhostilo…

Ne, Johnnyho určitě zase zdržuje ten tupý dok-
tor. Tvrdí jí, že její stav není normální, že prý potřebuje 
zhubnout, jinak zemře. Ovoce a zelenina – fuj, kdo by 
něco takového žral? Prostě jí to nechutná, co na tom 
ten člověk nechápe?

Morbidní obezita, vrtěl hlavou dietolog, musíte si 
hlídat váhu.

To taky dělala. Koukala na ni každý den; váha 
dlouhé roky ležela nahoře na skříni.

Zvedla masitou ruku a  neohrabaně hmátla po 
ovladači. S mohutným funěním stiskla tlačítko. Po-
třebovala nutně vědět, jestli Melissa přijde na to, že ji 
Ralf podvádí s Cathrin. K jejímu překvapení však ne-
dávali její oblíbené Okamžiky štěstí.

Na obrazovce něco kafrala podvyživená moderá-
torka, bla bla bla. Nechápala, co si ty dnešní mladé 
holky o sobě myslí, všechny ty přísné diety – to ne-
může být zdravé. Kdyby dodržovaly svou životosprá-
vu jako Frederica, zůstaly by krásné a žádoucí, aniž 
by se musely starat o cokoliv dalšího.

Někde uvnitř domu se ozval výkřik. Frederica ho 
však nezaregistrovala. S unaveným povzdechem se 
podrbala na jednom z mnohačetných tukových záhy-
bů, které její nicotné oblečení nedokázalo skrýt.

Už toho měla akorát tak dost; místo telenovely 
začali vysílat nějaký stupidní akčňák. Ulice plné ne-
hybných vraků aut. Zděšení prchající lidé. Borci se 
zbraněmi střílející do davu malomocně se ploužících 
lidí. Postava sklánějící se nad mrtvolou se otočí do 
kamery a z úst jí odkapává kečup…

Asi nějaký nový horor.
Copak se celý svět spiknul proti tomu, aby se 

směla podívat na další díl seriálu?

A naobědvala se, připomněl jí žaludek.
Zběsile přepínala z jednoho kanálu na druhý.
Program o vaření. Alespoň něco.
Zesílila zvuk.
„…A PODUSÍME,“ zařval kuchař, že to muselo 

být slyšet o tři bloky dál.
Pochopitelně se lekla a automaticky snížila hla-

sitost.
Náhle se někdo začal zvenčí dobývat do vchodo-

vých dveří. Po chvíli se ozvala třeskutá rána a pomalé 
šouravé kroky. Neznámý vstoupil do Frederičina bytu.

„Johnny! Kde seš! Mám HLAD!“
Dveře se otevřely a dovnitř se vpotácel ten za-

tracený doktor. Nevypadal moc dobře, samý šrám 
a podlitina, jedna ruka ochable visela, jako by byla 
zlomená – snad jak vyrážel vstupní dveře. V hrdle měl 
díru neslučitelnou se životem.

„Ahhhrrrgghhh,“ zasténal.
Frederica zbledla.
„Proboha, co se vám stalo? Musíme zavolat-“
Další slova se ztratila v jejím jekotu, když se vrhl 

vpřed a hladově se do ní zakousl…

O hodinu později…

Johnny se vystrašeně kradl bytem. Dalo mu dost 
práce se mezi všemi těmi zombiemi na ulici proplížit 
a neztratit nákup. Zrovna telefonoval s doktorem Ben-
sonem, který ji šel zkontrolovat, když uslyšel jeho výkřik.

A pak ticho.
Na schodišti našel doktorův zakrvácený mobil 

a  dveře bytu byly vyražené. Obával se nejhoršího. 
Z matčina pokoje se ozýval šum televize; potichu se-
bral nůž ležící na kuchyňské lince a přikradl se k ro-
zevřeným dveřím.

V  televizi se míhalo zrnění. Televizní ovladač se 
válel na zemi v kaluži krve.

Proležená postel byla prázdná.
Náhle za sebou uslyšel pleskavý zvuk. Otočil se 

a  strnul hrůzou. Nemalou rychlostí se k  němu při-
bližovala odporně tučná bledá věc, jakýsi gigantic-
ký bledý slimák s hlavou jeho matky. Odráželo se to 
tučnými končetinami, vzdáleně připomínajícími lid-
ské ruce. Ta zrůdnost zaplňovala celou chodbu.

Byl v pasti.
Nestvůra vyplivla dietologův snubní prsten, upře-

la na něj oční bělma… a zařvala.
Byla to poslední věc, kterou Johnny uslyšel, než 

omdlel hrůzou.
„ŽRRRÁÁÁDLOOO!!!“
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 Harry Adam Knight
 Muž jedné tváře, 

mnoha jmen a ještě více knih.
Spisovatel John Raymond Brosnan se narodil 

7.  října  1947 v  západoaustralském Perthu. Do po-
vědomí čtenářů se dostal jak autor sci-fi  románů, 
horrorových novel, ale také řadou knih o fi lmu. Pra-
videlně přispíval do populárního britského časopisu 
Starburst. V  letech 1988 až 1991 vytvořil čtyři scé-
náře pro komiksovou sérii Night Zero (Night Zero, 
Beyond Zero, Lost in Zero a Below Zero) časopisu 
2000 AD. Ilustroval je Kev Hopgood. Scénáři přispěl 
i ke dvěma televizním seriálům Prospect (díly Dirty 
Weekend a Partners in Brine (oba 1986)) a Bullman 
(díl Thin Ice (1987)).

J. R. Brosnan napsal tři sci-fi  série: třídílnou Sky 
Lords (1988-1991), dvoudílnou Damned and Fan-
cy (1995-1996) a Mothership (2004), jejíž druhá část 
nebyla nikdy publikována. Pod různými jmény (John 
Brosnan, James Blackstone, John Baxter, Simon 
Ian Childer nebo John Raymond) pak napsal něko-
lik novel a krátkých románů nejen sci-fi , ale i z ob-
lasti horroru. Část z  nich pod pseudonymem Har-
ry Adam Knight, pod kterýmžto jménem se dostal 
nejblíže k hranicím někdejšího Československa. Na 
počátku 90. let bylo šest jeho horrorových románů 
a novel vydáno v Polsku. I proto jsme tento pseudo-
nym použili jako hlavní pro náš profi l.

Ve svých nebeletristických knihách se věnoval 

například fenoménu Jamese Bonda (James Bond 
in the Cinema (1972) a James Bond for Your 007 
Eyes Only (1981, společně s Tony Crawleym)), spe-
ciálním efektům (Movie Magic: The Story of Spe-
cial Effects in the Cinema (1974) a Lights, Came-
ra, Magic! (1998)), své oblíbené sci-fi  (Future Tense: 
The Cinema of Science Fiction (1978) a The Primal 
Screen: A History of Science Fiction Film (1991)) 
a samozřejmě horroru. V roce 1976 napsal knihu The 
Horror People, o takřka čtvrtstoletí později věnoval 
knihu Scream: The Unoffi cial Guisde to the Sc-
ream Trilogy (2000) jedné z nejzásadnějších slasher 
sérií konce tisíciletí. Kniha obsahuje podrobnou ana-
lýzu tehdejší Cravenovy trilogie, profi ly autorů i her-
ců, seznam všech popkulturních odkazů a cameo rolí 
i různé vtípky, které Craven s Williamsonem do svých 
fi lmů ukryli.

Ve vlastní horrorové tvorbě se Harry Adam Knight 
držel dvou základních premis. Jeho zápletky se točí 
zpravidla kolem vědeckých pokusů a z nich vycháze-
jícího zla. Ať už v podobě nezdařených pokusů a je-
jich tragických následků, anebo z pokusů, které měli 
nekalé cíle a zlo šířit záměrně. Dost často do svých 
horrorových románů také umísťoval lesbický prvek, 
tu jen náznakově, onde v plné, otevřené a neskrýva-
né kráse.

P
R
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IL
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Trochu podrobněji se podívejme na šest jeho 
knih.

Jen pouhý rok po Carpenterově The Thing při-
chází Harry Adam Knight (a opravdu jako H. A. Kni-
ght) s příběhem drogových pašeráků, kteří uvíznou 
na zdánlivě opuštěné ropné plošině uprostřed moře. 
Tři partnerské dvojice různých charakterů jsou dosta-
tečnou municí pro rozjetí zajímavého příběhu. Nejen, 
že mnozí z nich neznají skutečný obsah jejich kon-
trabandu, ale rozbitá loď, díky níž na plošině uvízli, 
vzájemné rostoucí antipatie, a hlavně narůstající ne-
odbytný pocit, že na plošině nejsou sami, nejde tak 
zcela o ropnou plošinu ale vědeckou laboratoř, kde 
s největší pravděpodobností došlo k nějaké nehodě 

ale především – že ona plošina není tak opuštěná, 
jak se zprvu zdálo, to je dobrý základ pro akční pří-
běh. Zmínění The Thing je opodstatněné, protože to 
cosi, co se potuluje po chodbách vědecké laboratoře 
a nahání trosečníky, na sebe umí brát různé podoby 
lidí, s nimiž přišlo do styku. A, přiznejme si, inspira-
ci Věcí Slimer (1983) opravdu nijak neskrývá. Přes-
to… Harry Adam Knight příběh pojal v čistě béčko-
vé akčnosti s notnou dávkou akce i napětí a krátký 
tak akorát, aby splnil svůj nejpřímější účel. Origina-
litou to nezaujme, i když zajímavých nápadů a po-
stupů se čtenář také dočká, ale pobaví a uspokojí to 
opravdu příjemně. A hlavní bestie? Je nejen děsivá 
a vyčůraná, ale taky řádně hladová a krvavá. Nejen 
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že se nešťastníky doslova krmí, ještě je pohlcuje do 
sebe a poté se transformuje do jejich podoby s tím, 
že základní část jich (řekněme duše?) stále zůstá-
vá a nejednou si ani neuvědomuje, že technicky již 
neexistují, ale pořád se pohybují po plošině a hovo-
ří s trosečníky. Rozhodně jde o jednu z Knightových 
lepších věcí, která se dokonce dočkala fi lmové adap-
tace jménem Proteus, o níž vám jistě více sdělí Obi-
tus na jiném místě tohoto čísla.

Filmové adaptace se dočkal i následující Knigh-
tův román Carnosaur (1984). Román s všeříkajícím 
názvem začíná v malé vesničce v Anglii, v níž dojde 
k napadení a zabití majitelů kuřecí farmy. Tvrdí se, že 
útočil sibiřský tygr, uprchlý ze soukromé ZOO excen-
trika Darrena Penwarda. Případem se začne zabývat 
novinář David Pascal, který odhalí, že místnost, v níž 
k mordu došlo, byla kompletně vyčištěná. K další-
mu útoku dojde o několik dní později, tentokrát na 
stáj. Útok, po němž zůstane mrtvý kůň, otec a dcera, 
přežije jen osmiletý chlapec. Chlapec tvrdí, že na ně 
nezaútočil žádný tygr, ale dinosaurus. Pascal během 
svého vyšetřování pronikne až do Penwardovy ZOO 
plné dinosaurů, které Penward vyvinul z objevených 
fragmentů jejich DNA, které restrukturalizoval pomo-
cí kuřecí DNA. Penward má v úmyslu vypustit své di-

nosaury do vzdálených oblastí světa, kde by se mohli 
postupně rozmnožit natolik, aby byli schopni znovu 
obsadit planetu po nevyhnutelné třetí světové válce, 
v jejíž příchod Penward věří.

Knight svůj román napsal poté, co po návratu 
z Hollywoodu jeden z novinářů oznámil, že přichá-
zí vlna dinosauřích příběhů. Později byl zklamán, že 
k této vlně nedošlo a jeho román zapadl a nedostalo 
se mu moc pozornosti. Ve Spojených státech Car-
nosaurus vyšel až v roce 1989 s ještě menším úspě-
chem než v Anglii. Přesto v roce 1993 Roger Corman 
produkoval jeho fi lmovou adaptaci v  režii Adama 
Simona Carnosaur (1993). Knight tento fi lm doslo-
va nesnášel, přesto doufal, že fi lm zvýší povědo-
mí o  jeho románu. Filmová verze se dočkala celých 
dvou pokračování: Carnosaur 2 (1995) a Carnosaur 
3: Primal Species (1996). Třetí část se do české dis-
tribuce dostala pod jménem Transport.

Takovou zvláštností je, že, přehlédneme-li rok vy-
dání, z dnešního pohledu (a z faktu, že je Knightova 
kniha mnohem méně známá) by se mohlo zdát, že je 
Carnosaurus plagiátem Crichtonova Jurského parku, 
neboť je možné v obou knihách nalézt hned několik 
podobných scén. Knightův Carnosaurus však vyšel 
celých šest let před Crichtonovým Jurským parkem 
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(1990).
Oblíbené vědecké zápletky se Knight drží i v ro-

mánu Fungus (1985). Ne zcela povedený vědecký 
experiment pokoušející se vyřešit světový hlad způ-
sobí, že velkou část Anglie včetně celého Londý-
na pohltí přerostlé zmutované houby, které loví lidi, 
pohlcují je, vyrůstají ze všech jejich tělesných otvo-
rů a vzájemně s nimi mutují. Některé lidi zabijí, jiné 
asimilují. Vláda vyšle do změněného Londýna troji-
ci dobrovolníků v obrněném a zabezpečeném voze, 
aby našla buď původkyni toho všeho, vědkyni Jane 
Wilson nebo alespoň její záznamy z pokusů, z nichž 
by bylo možné odhalit, jak proti houbové apokalyp-
se bojovat. Knight následky vědeckých pokusů ten-
tokrát nechává narůst doslova do obrovských roz-
měrů, ať již jde o jednotlivé velikosti nebo prostorový 
rozsah. Reálně apokalyptický příběh koření road mo-
vie i mutantním horrorovým thrillerem o pronikání do 
uzavřeného města plného zmutovaných příšer a kul-
tu vyznávající novou nastupující epochu. Zlo přichází 
ze všech stran, v  různých podobách a v nepravdě-
podobné intenzitě. Příběh je rozčleněn do tří výraz-
ných částí. V první přichází apokalypsa. V epizodních 
krocích jednotlivých kapitol, kde se Knight vyžívá 
v nechutnosti a nepříjemnosti lidských obětí promě-
ňovaných v  houby a  pohlcovaných houbami. Jde 
opravdu o makabrózní příběhy. Nechybí zde tradič-
ní Knightův lesbický prvek, tentokrát plně rozvinutý. 
Ve druhé části cestujeme s  trojicí průzkumníků (bý-
valý mykolog a manžel vědkyně, která houby vytvo-
řila, Wilson, voják Slocock a vědkyně Kimberly) v ne-
prodyšně uzavřeném bojovém vozidle zpustošenou 
krajinou do „nového“ Londýna. Hodně volně řeče-
no, představte si Snake Pliskena, který se nevydává 
mezi zločince, ale lidi zmutované v houby. Představte 
si Racoon City neobývané zombíky ale přerostlými 
houbami, jako chobotnice lovícími lidi nebo vystřelu-
jící svá semena velikosti dělových koulí. Houby, kte-
ré přebírají vládu nad světem a měnící přeživší lidi 
v  psychopatickou sektu vyznávající nové božstvo. 
Přesně o tomhle pojednává třetí část.

V Torched! (1986) Harry Adam Knight trochu pře-
hodil subžánrovou výhybku a vydal se do vod horro-
rově laděného detektivního thrilleru. Anglický speci-
alista na požáry, zaměstnanec pojišťovny odhalující 
možné pojišťovací podvody, je poslán do Spojených 
států pomoci s vyšetřováním série záhadných požá-
rů. Ve spolupráci s místním kolegou dojdou k neuvě-
řitelnému závěru, že jde o vlnu spontánních samo-
vznícení lidského těla. Při vyšetřování se dostanou 
k  mladé dívce, jejíž sestra dvojče se samovznítila 
a zemřela. Sestra se rozhodne přijít všemu na kloub 
a vydá se po stopách své mrtvé sestry až k jistému 
pornomagnátovi, který se výrobou látky, způsobují-
cí samovznícení lidského těla, pokouší ovlivnit ob-
chodování na burze. Spíše lehce akční sci-fi  thriller 
plný vyšetřování, sexu (lesbický prvek tentokrát jen 
naznačen) a okořeněný zajímavě napsanými horroro-

vými scénami samovznícení (např. v  letadle) se ten-
tokrát koncentruje více na samotné postavy a  jejich 
charaktery. Torched! je čtivý brakový román, akční, 
napínavý, tajemný. Slabší už je jako horrorová zále-
žitost, ale i přesto nabízí velmi slušný čtenářský zá-
žitek. Tedy, nebudete-li čekat nějakou hlubokomysl-
nou četbu.

Román Tendrils z roku 1986 jsme recenzovali ve 
22. čísle Howarda. Připomeňme jen, že pojednává 
o podivných chapadlech vystupujících z hlubin země 
a zabíjejících a vysávajících vše živé, na co dosáh-
nou, které, jak se ukáže, jsou součástí většího (zdá 
se, že) mimozemského organismu.

Prakticky tu samou dějovou a  formální kostru 
jako u Torched! využil H. A. Knight v románu Worm 
(1988). I zde máme postavu vyšetřující případ, tento-
krát soukromého detektiva, který je najat, aby vyšet-
řil pozadí tajemného úmrtí mladé dívky v nemocnici 
během operace. Máme zde sestru (tentokrát ne dvoj-
če), snažící se objasnit úmrtí svého sourozence, opět 
sestry, která se vyhublá a na pokraji smrti dobelhala 
do nemocnice, kde při operaci, během níž byl v  je-
jích útrobách objeven obrovský červ, zemřela. Máme 
zde i  záporáka, pokoušejícího se svými vědeckými 
pokusy dosáhnout svých nekalých cílů. Mezitím se 
londýnskými tunely šine cosi obrovského a zabíjí lidi. 
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Detektiv, kterého se někdo pokusí několikrát zabít, 
se sestrou zemřelé a mladou lékařkou z pitevny,  od-
halí obrovské spiknutí hrozící nedozírnými následky. 
Worm je klasickým detektivním thrillerem o hledání 
a  odhalování nekalých věcí, okořeněný horrorovou 
zápletkou s pokusy na lidech a geneticky upravený-
mi červy, kteří se stávají hrozbou pro lidstvo. Příběh 
obsahuje akci, humor, jasné charaktery. Máme zde 
klasického drsného, brutálního a nechutného rasis-
tického záporáka. Záporáka z donucení, tedy lékaře 
provádějícího pokusy. Detektiv je stylový existenčně 
upadají klaďas, chlastá, jeho život nemá prakticky 
žádnou cenu, ale je to dobrý chlap. No a pak je tu 
lesbička. Worm se ostatně projevuje silným multikul-
turalismem, v příběhu se objeví spousta postav růz-
ných ras a národností. Knight, jakožto australský ro-
dák, si dokonce neodpustí docela zábavný vtípek ve 
stylu Australané versus Britové.

Vědcům, testování a pokusům zůstal Knight věr-
ný i v románu Bedlam (1992). Tentokrát nás sezna-
muje s  doktorkou Stephanií Lyell testující v  rámci 
svého neurologického výzkumu zdánlivě bezpečnou 
drogu, která však změní osobnost pokusného objek-
tu, notorického sériového vraha. Když dojde v  jed-
nom bytovém komplexu hned ke dvěma záhadným 

sebevraždám, policistka Terry Hamilton z  oddělení 
vražd odhalí spojení záhadných úmrtí s  vedlejšími 
účinky pokusné drogy na vrahovi Gilmourovi. Když 
Stephanie i Terry začnou zažívat noční můry a děsi-
vé halucinace, uvědomí si, že jsou uvězněny v Gil-
mourově snovém světě, v němž není naděje na útěk. 
Bedlam je třetí Knightův román, který se dočkal fi l-
mové adaptace. V roce 1994 ji jako Beyond Bedlam 
(uváděn také jako Nightscare) natočil Vadim Jean 
a v jedné z hlavních rolí si zahrála tehdy ještě herecky 
ne moc známá modelka Elizabeth Hurley.

Beletristická tvorba Harryho Adama Knighta se 
nesla v bezpečné brakově béčkové rovině bez vět-
ších uměleckých ambicí. Jeho příběhy mají výrazně 
fi lmový formální styl. Přímočarý a zkratkovitý. I v něm 
však dokázal vytvořit zajímavé postavy a  poutavé 
scény.

John Raymond Brosnan aka Harry Adam Knight 
zemřel v  londýnském South Harrow 11. 4. 2005 na 
akutní zánět slinivky břišní. Zůstala po něm nevýraz-
ná, přesto znatelná a při hlubším zájmu příjemná sto-
pa žánrového fanouška a autora.

Honza Vojtíšek
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 Každý den,

 od půlnoci

 do rána.

 hororfi lm.tv
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 Proteus
Skupinka lidí je odříznutá od světa v nehostin-

ném prostředí a musí bojovat proti příšeře, která je 
prakticky nezničitelná a může na sebe vzít podobu 
kohokoli z přeživších. Paranoia střídá strach a nezná-
mé monstrum pomalu začíná mít nad nebohými lidmi 
navrch. Copak je to za fi lm? Že Věc? Ale kdeže. To se 
jen setkávají obdobné inspirační zdroje. Právě jsem 
vám totiž popsal premisu devadesátkového béčka 
Proteus, která vychází z pera Johna Brosnana.  

Režie: Bob Keen 
Scénář: John Brosnan

Délka: 97 min
Původ: Velká Británie

Rok: 1995
Hrají: Craig Fairbrass, Doug Bradley, Ricco Ross, 

Jennifer Calvert, Johnie Chase

Tou skupinkou lidí nejsou žádní vědci, ale paše-
ráci, kteří se ocitli ve velice nepříjemné situaci. Po 

havárii své lodě přežívají na širém moři jen v jednom 
malém člunu. (Ne)šťastná náhoda je zavede na zdán-
livě opuštěnou vrtnou plošinu, která ale nikdy ne-
sloužila k těžbě nafty. Děly se tu mnohem divočejší 
věci. Šílení vědátoři zde vyvinuli monstrum, které je 
prakticky nezničitelné a vedle kterého vypadá emzák 
ze zmiňované Věci jako E.T. Většinou vypadá jako kří-
ženec žraloka a člověka, ale umí na sebe vzít podobu 
prakticky čehokoli, a navíc infi kovat další oběti po-
divným „hovnem“, které vleze oběti do úst. Mňam.

Bohužel pro diváka jsem právě naznačil to zdale-
ka nejzajímavější, co se ve fi lmu děje. Pokud se ka-
mera věnuje příšeře nebo jejím hrátkám, může si mi-
lovník klasických levných ručních triků přijít na své a 
jistě přivře oči nad jejich občasnou umělostí. Jakmi-
le ale začnou postavy dělat něco, co nesouvisí s je-
jich umíráním, tedy chodit, koukat nebo, nedej bože, 
mluvit, jde do tuhého. Avšak to, co tuhne nejsou to-
pořivá tělíska, ale úsměv.

V  ten moment totiž nastupuje klasická devade-
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sátková nuda, která se zjevila spolu s dostupností 
fi lmařské techniky. S  narůstajícím počtem laciných 
horrorů totiž nutně narůstalo množství těch nepo-
vedených, jako je Proteus. A to prosím i přes účast 
Douga Bradleyho, který jakmile odloží z ksichtu hře-
bíky ztrácí polovinu svého charismatu. I on ale po-
třeboval v devadesátkách platit nájem. I ostatní herci 
nebyli v  té době v žánru a před kamerou žádní no-
váčci, přesto vypadají, že na ropnou plošinu se přišli 
jen pronudit k výplatě.

Zamrzí to dvojnásob i vzhledem k osobě režiséra. 
Tím je Bob Keen, jehož režisérská fi lmografi e obsa-
huje pouze několik zářezů nevalné kvality a minimál-
ního věhlasu. Pokud ale nakoukneme o kolonku níže 
zjistíme, že za Protea je odpovědný trikař světového 
formátu, který vtiskl podobu Highlanderovi, Night-
breedu, Event Horizonu či třetímu Hellraiserovi. A to 
jsou z trikařského a maskérského hlediska opravdo-
vé skvosty.

Možná i proto by mělo smysl dát Proteovi šanci. 
Jednak si užijete nějaké ty zajímavé triky, jednak tím 
vzdáte alespoň zprostředkovaně hold člověku, který 
vám v jiných snímcích šikovnějších režisérů předsta-
vil jedny z nejkrásnějších horrorových efektů a ma-
sek. Pokud na vás ale tahle hra na city nefunguje, tak 
se na to vybodněte. Budete se nudit. 

Roman Kroufek
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 Brian Storker
 „Není nad vůni 

 právě zakoupené knihy.“
Zajímavou postavou české nejen horrorové lite-

ratury je jistě Brian Storker, autor knihy DRACULA – 
Světlo a stín Řádu draka, který v letech 2008 a 2009 
podnikl dvě soukromé expedice do Transylvánie po 
stopách Draculy. Nedávno mu vyšla druhá kniha, což 
Kristina Haidingerová využila jako záminku pro roz-
hovor.

Začněme obligátní otázkou, kdy a  proč ses 
začal o Draculu zajímat?

Je to už spoustu let, kdy jsem jezdil na prázdniny 
k babičce na Slovensko. Jednou jsem si prohlížel její 

knihovnu a mé oko spočinulo na knize, kde se skvělo 
jediné slovo – DRACULA. V té době jsem věděl jen 
to, že je to jakýsi upírský příběh, nic víc. Knihu jsem 
otevřel a začal v ní listovat. Viděl jsem názvy kapitol 
„Z deníku…“, „Zápisník…“, „Otištěno v…“. To, spolu 
s fotografi emi z fi lmu Upír Nosferatu, ve mně vzbu-
dilo přirozenou zvědavost a do knihy jsem se začetl. 
Příběh mne okamžitě pohltil a já si připadal, že nečtu 
knihu, ale skutečný zdokumentovaný příběh. Má fas-
cinace byla o to větší, když jsem se od babičky do-
zvěděl, že Dracula skutečně žil.

Od té doby jsem knihu četl nesčetněkrát, a i když 
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ji znám téměř nazpaměť, stále se k ní často vracím. 
V pozdějším věku jsem dokonce začal sbírat její růz-
ná vydání. Mezi mé skvosty patří rozhodně první ne-
upravené a nezkrácené vydání, které jsem si nechal 
doručit ze Slovenska.

Před několika léty jsem se rozhodl, jen tak, pro 
radost, napsat pokračování příběhu. Na rozdíl od 
Stokera jsem chtěl psát ale o skutečných místech, 
událostech a historických osobnostech. Rozjel jsem 
se proto do Rumunska, abych poznal všechna ta 
místa a historii. Do země jsem se okamžitě zamiloval, 
získal tam mnoho přátel, poznal její historii, ale i bo-
hatství a kulturu. Výsledkem byla má prvotina Dra-
cula: Světlo a stín Řádu draka, která byla dokonce 
přeložena a vyšla rovněž v Rumunsku.

Proč pseudonym Brian Storker?
Pseudonym, který používám mimo ofi cia-

lit i v běžném životě, vznikl těsně před odevzdáním 
rukopisu vydavateli. Při zrodu románu Světlo a stín 
Řádu draka jsem hodně zjišťoval a studoval Mistra 
Brama Stokera. Nechtěl jsem moderní upírský román 
ve stylu nešťastné lásky na střední škole. Chtěl jsem 
stůj, co stůj dodržet jeho styl psaní, slovní obraty, po-
pis postav, jejich jednání a rozhodování. Výsledkem 
mého psaní měl být klasický gotický román ve stylu 
zlaté viktoriánské éry. Musel jsem se naučit vidět Jo-

nathana Harkera a jeho blízké očima Brama Stokera, 
řídit jejich osudy a mluvit s nimi tak, jako by to dělal 
Mistr Bram… jako by knihu napsal sám Mistr. Pseu-
donym je forma mé pocty Mistrovi.

Kolem míst, kde se zdržoval kníže Vlad, kolují 
nejrůznější legendy. Máš nějakou nejoblíbenější?

Legend je skutečně mnoho. Dodnes se vypravují 
mezi místními obyvateli, kteří žijí ve vesničce Arefu 
pod Poienari. Osobnost knížete Vlada je obestřena 
rouškou tajemství. Jako by se jednalo o rozdvojenou 
osobnost. Na jedné straně ukrutný panovník, který 
tvrdě trestal každé provinění a na straně druhé spra-
vedlivý vládce, trestající stejně tak bezpráví na oby-
čejném člověku, jako na vysoce postaveném boja-
rovi.

Má snad nejoblíbenější legenda je ta o  zlatém 
poháru, který kníže Vlad ponechal u studny, aby kaž-
dý měl právo svlažit své hrdlo v parných dnech a měl 
možnost okusit tak bohatství Valašské země. Zlatý 
pohár zůstal na svém místě až do konce panování 
knížete Vlada, neboť se nikdo neodvážil jej ukrást, 
protože by jej stihl krutý trest.

Jak je to s tvojí vírou v nadpřirozené jevy?
Pocházím z  křesťanské rodiny. Nijak to s  vírou 

nepřeháním, nicméně základní pravidla křesťanství 
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mi jsou známa a snažím se je dodržovat, i když mne 
každou neděli v kostele neuvidíte. Domnívám se, že 
pokud člověk věří v dobro, musí věřit i ve zlo. V mých 
žilách koluje slovensko-maďarsko-jugoslávská krev 
a v rodině se vždy vypravovaly tajemné zážitky a pří-
běhy. Možná i  to dalo podnět k  tomu, že jsem se 
o  tyto věci začal trochu více zajímat. Věřil jsem, že 
„něco“ zcela určitě existuje, že musí být věci mezi 
nebem a  zemí. O  tom, že skutečně existují, jsem 
se měl možnost přesvědčit na vlastní kůži právě při 
mých cestách za románovým, ale i  tím skutečným 
Draculou. Měl jsem podivný zážitek na ostrově Sna-
gov, kde se nachází hrob Vlada III. Draculea Tepese, 
další potom v Pevnosti Poienari, kde jsem strávil noc 
společně se svou dcerou. Právě na Poienari jsem se 
přesvědčil o  tom, že skutečně existují nadpřirozené 
jevy, neboť ten samý prožitek jsem měl já i dcera, 
a to nezávisle na sobě.

Jaký je tvůj nejoblíbenější fi lmový Dracula?
Nyní mne asi budou kamenovat Draculofi lové 

a  staromilci, ale není to Bela Lugosi. Mým nejoblí-
benějším fi lmovým Draculou je sir Christopher Lee, 
podle mne se do role nejlépe vžil a  jeho ztvárnění 
postavy Draculy se mi líbí nejvíce. The Best of the 
Best je však Max Schreck, ten je naprosto bezkon-
kurenční. Nicméně ptala jsi se na Draculu, nikoliv na 
hrabě Orlocka.

A co nějaká upírská kniha?
Jednoznačně Dracula od Brama Stokera. Je na-

psána stylem mi nejbližším. Je úchvatné, jak Mistr 
popsal zemi, kde nikdy nebyl, jak dokonale dokáže 
děj vtáhnout čtenáře do centra dění románu, jak bra-
vurně popsal charaktery postav a pozvedl význam 
přátelství na nejvyšší úroveň bohatství. Ale o  tom 
jsem již hovořil nesčetněkrát.

Velmi dobře je rovněž napsána kniha Inter-
view s upírem od Anne Rice a vynikající je i fi lmo-
vé zpracování tohoto románu. Mimo to miluji knihy 
A. C. Doyla a Mary Shelley.

Přemýšlel jsi někdy o odklonu od tématu, psa-
ní nějakého díla ze zcela jiného universa?

Než mne čtenáři přesvědčili, abych napsal pokra-
čování Světla a stínu, neboť chtějí znát osudy Silvie 
Thomasové, měl jsem rozpracovaný román o dok-
toru Johannu Conradu Dippelovi. Dokonce jsem byl 
i ve spojení se správcem hradu Frankenstein v ně-
meckém Darmstadtu, kde se hrad nachází. Vždy chci 
totiž čerpat základní osnovu příběhů ze skutečných 
historických událostí a  ze skutečných míst. Nechci 
jen čtenáři podat smyšlený příběh, potřebuji podnítit 
jeho hloubavost, podat mu kus skutečnosti, popsat 
reálná místa a  postavy, podnítit jeho zvědavost… 
V hledáčku mám rovněž Čachtice a postavu Erzse-
béth Báthory. Prvotní ohledání „místa činu“ jsem již 
absolvoval, nicméně sledovat skutečné historické 

prameny bude v tomto případě velký problém, neboť 
veškeré spisy týkající se známého soudního procesu 
byly po smrti hraběnky Báthory skartovány.

Prozraď nám něco ke tvé dvojjazyčné povíd-
ce.

Povídka Legenda o Hotel Castel Dracula vznik-
la na zakázku přesně před rokem.

Hotel Castel Dracula navštěvuji každoročně 
v létě a občas se tam také zúčastňuji oslav Hallowee-
nu. S paní ředitelkou hotelu jsme přátelé, a tak mne 
před rokem před oslavami Halloweenu požádala, zda 
bych pro hotel nenapsal povídku. Na napsání jsem 
měl necelé tři týdny. Byla to pro mne neskutečná vý-
zva a já to samozřejmě nemohl odmítnout, neboť Ho-
tel Castel Dracula a okolní kraj miluji. Při psaní jsem 
se musel však oprostit od mé knihy Světlo a stín, kde 
ztotožňuji krvelačného upíra Draculu s  rumunským 
národním hrdinou Vladem III. Draculea Tepesem. Ho-
tel Castel Dracula staví totiž svou fi lozofi i na Dracu-
lovi – upírovi, smyšlené postavě a jakékoliv spojování 
hotelu – hradu s Vladem Tepesem jsou na půdě ho-
telu striktně zakázány a přísně dodržovány. Hotel byl 
totiž postaven na místě, kde měl stát Draculův hrad 
podle popisu knihy Brama Stokera.

Využil jsem tedy svých znalostí historie vzniku 
hotelu a pověstí, které kolují krajem o  jeho staveb-
ních plánech. Pověsti a mýty jsem skloubil s některý-
mi fakty a příběh byl na světě.

Autorská práva na vydání v Rumunsku vlastní Ho-
tel Castel Dracula. Původně jsem ani nechtěl povíd-
ku v České republice vydat, nakonec mne přesvědčili 
fanoušci a známí, kterým jsem dal příběh přečíst.

Často navštěvuji v  Praze Dům národnostních 
menšin a  mezi přáteli znám spoustu Rumunů, 
nebo i  českých Rumunů, kteří se přestěhovali do 
České republiky z oblasti Banátu. I těm je má kniha 
věnována.

Jazykově upravenou povídku Legenda o Hotel 
Castel Dracula plánuji vydat v únoru znovu, jako bo-
nus k pokračování Světla a stínu.

Nemohu si nerýpnout, ale proč v názvu není 
skloňováno slovo „hotel“?

Odpověď je jednoduchá, protože to není hotel, 
ale Hotel. Slovo Hotel je součástí názvu hotelového 
komplexu. Celý název hotelu zní Hotel Castel Dracu-
la. Jméno jsem z pochopitelných důvodů nepřeložil, 
název knihy by zněl poněkud krkolomně – „Legenda 
o hotelu Draculův hrad“.

Zanecháš nám nějaký vzkaz pro čtenáře 
horrorů?

Čtěte!  Není nad vůni právě zakoupené knihy.
Čtenářům horroru přeji krásně mrazivé výlety do 

literárního světa… a zejména šťastné návraty!

Děkujeme za rozhovor.
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 Brian Storker
 Legenda o Hotel 
Castel Dracula

Brian Storker (vl. jm. Pavel Buček) je velmi zvlášt-
ní autor, literární experimentátor, cestovatel a vypra-
věč. Knihou Dracula: Světlo a stín řádu draka (Zoner 
press 2009) rozpoutal mezi fanoušky Draculy i upí-
rů obecně celkem živé diskuse. Nutno přiznat, že při 
volbě tématu, pseudonymu, či stylu psaní nikoli ne-
právem. Brian Storker se zcela ponořil do díla své-
ho nejoblíbenějšího autora – Brama Stokera, a snažil 
se na příběh ve všech směrech navázat i jej rozvést. 
V původní knize chybělo ono spojení se skutečnou 

historickou postavou Vlada III. Țepeșe, což se Brian 
Storker pokusil ve své první knize napravit. Že to vů-
bec nebylo snadné, přiznává sám autor, který mimo 
jiné procestoval všechna místa, která jsou s Dracu-
lou jak knižním, tak skutečně žijícím, jakkoli spjata.

Vydavatel: Nová Forma, 2017
Počet stran: 164

Dříve než Storker stihl vydat další pokračování, 
vykoukla na čtenáře zvláštní záležitost – knižně vy-
daná dvojjazyčná povídka, napsaná na objednávku 
rumunského hotelu Castel Dracula (druhým jazykem 
je tedy rumunština). Na její sepsání měl autor 30 dní. 
A výsledek? Ani v Legendě se autor nevzdává stylu 
velmi podobnému psaní páně Stokera, což je zámy-
sl, ovšem také trochu risk – ono romanticky strašidel-
né psaní uhlazeným jazykem může být pro čtenáře 
Anity Blake či fanoušky True Blood nebo Buffy těžko 
skousnutelné. Naopak pro staromilce bude tahle čer-
vená knížečka malým klenotem, ze kterého bude mít 
chuť při každém nadechnutí sfouknout prach. Jde 
o jednohubku, která se tentokráte nijak neřídí histo-
rickou postavou knížete Vlada, ale čistě a jen legen-
dami, kolujícími kolem samotného hotelu a  místa, 
na kterém byl postaven. „Jak jsem koupil, tak pro-
dávám“, řekl mi autor, když jsem se vyptávala. Děj 
má spád, vzhledem k rozsahu i rychlý konec, který je 
dráždivým odkazem právě na Hotel Castel Dracula. 
Některé pasáže přímo dýchají stařičkými strašidelný-
mi fi lmy, přesné popisy dodávají příběhu na autentič-

nosti. Dojem trochu kazí zbytečně příliš naivní hlavní 
hrdinka, útlocitná schovanka starosty obce Bistriţa, 
konec, odehrávající se v roce 1970 na onom tajem-
ném místě, kde architekt Codrea Marinescu skuteč-
ně začal plánovat stavbu samotného hotelu je ovšem 
vynikající.

Pro draculofi ly bude tato knížečka sběratelskou 
záležitostí – ať už pro její pohádkově strašidelný děj, 
pro rumunskou verzi (autor hovoří rumunsky), nebo 
pro doprovodné barevné fotografi e míst, která Stor-
ker sám navštívil – to také zúročil ve spoustě svých 
podmanivých přednášek.

Na brněnské linii HorrorConu na Conci v  roce 
2017 se mohli mnozí návštěvníci přesvědčit, že si bě-
hem ní na své si přijdou nejen milovníci Draculy, ale 
také historici. Briana plánujeme pozvat v příštím roce 
i na HorrorCon do Prahy.

Kristina Haidingerová
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 Procházka
 Tomáš Vorobok

Malý chlapec v těle nemocného muže, každý večer 
vychází z domu ven.
Pouze po setmění a nikým nespatřen.
Neskrývá nic, jen sebe před lidskou společností 
a blízkostí.
Jeho nemoc je už taková.

Kráčí klidně, nerušeně.
Jednoduché, dětské myšlenky mu krouží hlavou 
a s větrem dále putují pryč,
kolem nažloutlých listů, jež podzim nedokázal stále 
setřást.
Hnědé, kožené boty zastaví se v mělké kaluži,
ne záměrně, prostě mu tak vyšel krok.
Stojí a naslouchá zvuku, přicházejícímu zpovzdálí od 
nedalekého dubu.
Nepamatuje si, že by zde takový strom stál.
Byl tu vždy? Myslí, že ne.

Trochu odlišný od všech ostatních stromů.
Pocitem, ne vzezřením.
Kde se tu vzal, odkud přišel?
Odtud, odjinud, záleží vůbec na tom?

Muž jediný dub vidí.
V okolí není nikdo a nic, jen on, strom a zvuk, jehož 
původce tma odkryla.
Malé stvoření, choulící a třesoucí se. Sebe sama ob-
jímaje v tepluchtivém objetí.
Čtyřnohý přítel hnědého zbarvení, bez obojku, či 
označení.

Že by cizí strom obdařil chorého, osamělého muže 
darem, v podobě nového přítele?
Muž přistoupí a do náruče pod kabát schová smutné 
a vystrašené štěněčí oči.
Už nebude sám.

Ve vyhřátém obydlí, v  komoře pod schody, vytvoří 
příteli z dek a polštářů pelech pohodlný.
Zbytek noci spí společně.
Sam, jež nové jméno obdržel, však často ze spánku 
procitá vlastním kňučením.
Zřejmě stesk po původním majiteli, jež ho v  noci 
opustil, mu do hrdla vkládá zvuky zármutku, nebo 
naopak špatnou zkušenost má od pána, jenž ho tý-
ral.
Možná právě proto jizvu na čenichu má.

Dny po nocích nastupují, některé lepší, jiné horší.
Dospělý muž s myslí chlapce stará se o Sama velmi 
dobře.
Psí granule, čistá voda, hračky. Je mu dobrým pá-
nem.

Nocí prochází společně, Sam kolem krku nový obo-

jek nosí.
Pán v ruce vodítko svírá. Jen pro jistotu.
Většinou stejnou trasou chodí, však jednou zašli 
dále, než obvykleji.
Jen trochu dále.

Stromy lemující cestu prořídly a  rozprostřely výhled 
na černé stavení,
spíše zámek, bylo by lepší označení.
Masitá kovová brána bránila vstupu návštěvě bez 
pozvání.
Snad nepříjemné pocity probudily se z pohledu na 
černý dům a vyvolaly kňučení,
či vřískání v hrdle mazlíčka s novým obojkem.
Podivné to byly zvuky.

Poprvé a naposledy zašli tak daleko.
Daleko k temnému domu s číslem 86.

Počet společných procházek prořídl.
Choromyslný páníček začal se obávat vycházet ven.
Nechtěl slyšet trápivé zvuky z úst kamaráda a záro-
veň obával se, že bude spatřen původním majitelem, 
jenž si bude nárokovat vlastnické právo na bývalého 
mazlíčka.
Proto méně a méně vycházeli z domu.

Strach po značné době ustoupil do pozadí a tak roz-
hodli se zase vyjít.
Příjemná vlahá noc, jak stvořená pro noční vycházku.
Krásný sýrový měsíc osvětloval velký strom, jež zde 
neměl co dělat.
Znamení z  jiného světa, přišlo si snad zpět pro svůj 
dar, který vydalo před mnoha dny?
Ochromený dospělý chlapec, stojící pár kroků od ti-
tánského  dubu jen zíral a bělavá cedulka, připevněná 
hřebem na sukovitém kmeni, zařezávala své poselst-
ví do nemocného mozku.

Uplynula chvilka, možná věčnost.
Záleží na úhlu pohledu.
Beze slova bez váhání, se dvojice na noční procház-
ce otočila a vrátila domů.
Do domu, z něhož již nepodnikli jedinou procházku.
Nikdy.

Druhý den ráno
nijak zvláštní, velký strom odhalil všem kolemjdoucím 
lidem bílou vývěsku s naléhavou žádostí o pomoc.
Pomoc při hledání malého ročního chlapce, jenž ztra-
til se v nočních hodinách
čtrnáct dní nazpět.
Chlapec má nahnědlé vlásky a malou jizvu na nose.
Společně se svými rodiči bydlí za místním parkem 
v nedalekém domě.
Domě s číslem 86.
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 Přeskok přes 
žánrový plot

Může se to zdát k  nevíře, ale pornoherectví je 
herectví jako každé jiné. Vždyť i pornoherci a por-
noherečky „jen a pouze“ hrají své role předepsané 
scénářem. A jako v obecně pojímané kinematografi i, 
i v pornofi lmech nalezneme herce a herečky přiroze-
né nebo přehrávající. Někteří z nich jsou natolik dob-
ří nebo zajímaví (či, přiznejme si, známí), že pronik-
nou i do „klasických“ fi lmů. Vždyť i japonská ranařka 
Asami, kterou jsme vyzpovídali před lety, prohlašuje, 
že je a byla vždycky herečkou, jen teď hraje v jiném 
druhu fi lmů. Začínala u pornofi lmů, teď hraje v akč-
ních a horrorových fi lmech. My vám zde představíme 
několik osobností symbolizujících onen průnik vašich 
dvou oblíbených žánrů. Tedy pornoherce a pornohe-
rečky, které můžete zahlédnout v horrorech.

Jako první představme sympatickou Marilyn 
Chambers, jejímuž kouzlu propadl nejen David Cro-
nenberg, ale i Obitus by se prý „rozhodně od ní nechal 
vysát“. Marilyn se narodila v roce 1952 v Providence. 
K fi lmu se dostala již v osmnácti, kdy se objevila po 
boku Barbry Streisand a George Sagala v  komedii 
The Owl and the Pussycat (1970). Ještě o rok později 
se objevila v dramatu Seana S. Cunninghama Toge-
ther (1971), pak již ale zakotvila v žánru, který jí sedl 
(zalehl, obkročil, jak je libo) nejlépe. V  roce 1972 si 
totiž zahrála hlavní roli v popartovém porno dramatu 
Behind the Green Door, fi lmu, který společně s Deep 
Throat a Devil in Miss Jones patří mezi zásadní mil-
níky pornografi e. Po dalších dvou hanbatých fi lmech 
učarovala již zmíněnému Davidu Cronenbergovi, kte-
rý ji obsadil do hlavní role svého klasického body 
horrorového fi lmu Rabid (1977). Marilyn Chambers 
zde hraje dívku Rose, která po nehodě na motorce 
prodělá experimentální plasticko-chirurgickou ope-
raci. Ta však přinese nežádoucí následky v podobě 

zvláštního orgánu, který jí vyroste v podpaží a neu-
tuchající touze po krvi. Rose začne navazovat ná-
hodné kontakty s muži, které proměňuje v psycho-
patické šílence šířící nákazu dál. Prostě klasický raný 
Cronenberg, plný bizarností, hnusu a  nechutností. 
I přes role v nepornografi ckých fi lmech se však Ma-
rilyn Chambers věnovala převážně lechtivým fi lmům 
různého ražení. K její cti jistě slouží, že jim věrná zů-
stala prakticky skoro až do své smrti. Paradoxem je, 
že ji původně chtěli obsadit do role Niky v dramatu 
Hardcore (1979). Produkce ji nakonec odmítla, proto-
že údajně neodpovídala vzhledu pornoherečky. Ze-
mřela v dubnu 2009 na selhání srdce.

Žánru, který ji proslavil, věrná nezůstala dodnes 
neméně zbožňovaná Traci Lords. Je však třeba říci, 
že vstup této rodačky z Ohia (*1968) do pornobran-
že byl mnohem slavnější. Nora Louise Kuzma, jak se 
tato charismatická blondýna ve skutečnosti jmenu-
je, totiž do pornobranže díky zfalšovaným dokladům 
naplno vlítla již v patnácti. Do svých osmnácti, kdy to 
všechno prasklo a její kolegy a zaměstnavatele zača-
la navštěvovat FBI, stihla Traci natočit bezmála stov-
ku fi lmů, fotit pro Penthouse a založit si vlastní pro-
dukční fi rmu. Že byla nesmírně populární snad není 
třeba zmiňovat. Za rozloučení této herečky s porno-
průmyslem by se dalo označit romantické erotické 
drama s příznačným názvem Traci, I Love You (1987). 
Vlastně jediný její pornofi lm, který se (díky tomu, že 
měl premiéru takřka přesně v  den jejich osmnác-
tin), dostal do ofi ciální distribuce. Od té doby Tra-
ci, která prohlašovala, že byla k pornografi i nucena 
na základě drogové závislosti a, ačkoliv dále působí 
pod svým pornopseudonymem, na porno nakydala 
spoustu odsuzujících a  nehezkých slov, přesedla-
la na role v komediích, dramatech, akčních fi lmech, 
thrillerech a, samozřejmě, horrorech.

Prvním z nich byl remake fi lmu Rogera Cormana 
z roku 1957 v režii Jima Wynorského (jak příznačné, 
Wynorski totiž u ženských rolí hledí hlavně na vzhled) 
Not of This Earth (1988) o tajemném muži, který na-
devše miluje krev. Kromě Traci a obsazení několika 
dalšími pornoherečkami je na fi lmu zajímavý samot-
ný jeho vznik. Wynorski se totiž údajně s Corma-
nem vsadil, že ho zvládne natočit za pouhých 12 dní. 
A vyhrál. No, ono to u takřka všech Wynorského fi l-
mů vypadá, že je déle rozhodně netočí. Kromě fi l-
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mů se Traci objevovala i v seriálech, např. MacGyver, 
Ženatý se závazky, Melrose Place nebo Tales from 
the Crypt (1989). Horrorový thriller Shock ‚Em Dead 
(1991) vypráví o klasickém loserovi Michaelovi, který 
uzavře dohodu s voodoo kněžkou, že pokud mu při-
vodí naplnění všech jeho tužeb, bude jí oddaně slou-
žit. Poté, co se stane rockovou hvězdou, ženy pro-
cházejí jeho postelí jako na běžícím pásu, však jeho 
kostlivec vypadne ze skříně a  kněžka začne žádat 
své. Ve Skinner (1993) jde Traci po Tedovi Raimimu. 

Raimi zde totiž hraje šíleného zabijáka stahujícího 
prostitutky z kůže a Traci je jeho přeživší znetvořená 
oběť, která touží po pomstě. Ve stejný rok se objevi-
la i v klasické televizní kingovské adaptaci The To-
mmyknockers (1993) o mimozemšťanech snažících 
se ovládnout jedno maloměsto. Nenechala si ujít ani 
akčního lovce upírů jménem Blade (1998). K horro-
ru se vrátila až po dlouhých osmi letech v Crazy Ei-
ght (2006), kde je součástí šestice známých, která se 
po letech setká na pohřbu svého známého z dětství. 
Součástí poslední vůle jejich zemřelého známého 
bylo nalezení mapy. Ta v nich znovu probudí strach 
z dětství a přivede je do domu s pohnutou minulostí, 
děsivým tajemstvím a mrtvou holčičkou. Prostě kla-
sická ústavní duchařina. Po dalších šesti letech se 
stala mokrým snem všech masochistů, když ztvár-
nila despotickou, upjatou, razantní, prostě charis-
maticky nesympatickou a nepříjemnou matku hlavní 
hrdinky v bizarně nechutném psychologickém horro-
rovém dramatu Excinsion (2012). Ale co taky Traci-
ně postavě zbývá, když její dcera je z gruntu jiná, se 
zálibou v  chirurgických zákrocích, pitvání se v  lid-
ských tělech a touze po krvi? Excinsion je výtečnou 
sondou do světa, kde pomalu tak nějak normální je 
ten, kdo je nenormální. Traci se o kvalitu snímku za-
sluhuje velkou měrou. Hned o  rok později si střihla 
vedlejší roli v horrorovém thrilleru o poslední pracov-
ní noci slepé telefonní dispečerky v krizovém cent-
ru Devil May Call (2013). Smůlou hlavní hrdinky ale 
je, že se s ní rozloučit hodlá i sadistický vrah, kte-
rému před nedávnem rozmluvila pokus o sebevraž-
du. Přivedl-li Traci k našemu oblíbenému žánru béč-
kový chlípník Jim Wynorski, byl zatím poslední, kdo 
jí dal v horroru šanci, když jí svěřil zbytečnou a pro 
zápletku či pointu zcela nepodstatnou roli policist-
ky ve svém vězeňsko-žraločím kousku Sharkansas 
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Women’s Prison Massacre (2016) s naprosto stu-
pidním českým názvem Běženky a machři. Zápletka 
je prostá, vězeňkyně se zmocní vězeňské dodávky 
a uprchnou uprostřed bažin a lesa, kde je napadnou 
žraloci (ano, v bažinách a v lese) schopní plout i pro-
stou hlínou. Pravda, nemá to kule jako Sharknado. 
Tohle má kozy. Tedy prsa. A kupodivu ne všechna 
vytuněná silikonem. A to už je dneska skoro zázrak. 
Příští rok by se po boku Bai Ling, Amandy Plummer 
či Sida Haiga měla Traci Lords objevit v horroru Go 
Straight to Hell (2018).

Aby to jako nevypadalo, že se v horrorech ob-
jevují jen pornoherečky, ztraťme pár slov o  Fredu 
J. Lincolnovi. Tento herec, režisér, scénárista a stři-
hač se narodil jako Frederick Joseph Piantadosi 

v roce 1936 na Manhattanu v New Yorku. V porno-
branži se uchytil nejprve jako herec již na samotném 
počátku 70. let, o pár let později pak hlavně jako re-
žisér. A že to byl plodný umělec. Režíroval přes tři sta 
pornofi lmů, na čtyřicet jich produkoval a ve více než 
šedesáti hrál (i když, pravda, ne vždy v nich soulo-
žil). V roce 1984 byl oceněn Critics Adult Film Award 
jako nejlepší režisér za fi lm Go for it. Lincoln je sou-
částí síní slávy Adult Video News (AVN) a X-Rated 
Critics Organization (XRCO). Byl dvakrát ženatý. Ze-
mřel 17.  ledna  2013 na následky srdeční choroby, 
jen několik dní před 77. narozeninami. A proč jej zde 
zmiňujeme? Protože si jednou jedinkrát zahrál v ne-
pornografi ckém fi lmu. A to postavu Freda „Weasela“ 
Podowského v  horrorovém thrilleru Wese Cravena 
The Last House on the Left (1972) o dvou mladých 
slečnách, které znásilní a zavraždí banda kriminální-
ků a o  rodičích dívek, kteří na to přijdou. Samotný 
Lincoln prohlašoval, že to byl nejhorší fi lm, ve kterém 
se objevil.

A co takhle dát si Jameson? Ne panáka, ale jed-
nu z nejikoničtějších pornohereček své doby, které 
se podařilo prosáknout do nehanbatých fi lmů, Jen-
nu Jameson. Ono to asi nepřekvapí, někdo by v tom 
možná mohl hledat spojitost, ale Jenna, stejně jako 
třeba Traci Lord, kterou v dětství zneužíval otec al-
koholik, neměla zrovna dobré dospívání. Narodila se 

9. dubna 1974 v Las Vegas a po brzké smrti matky je 
s bratrem vychovával pouze otec. A v pubertě se to 
rozjelo, špatný výběr mužů, drogy, z toho vyplývají-
cí zdravotní problémy. Dlouhou dobu se Jenna živila 
jako barová tanečnice u  tyče. Otec se jí několikrát 
snažil pomoci, pomohl ale až jeho razantní zákrok, 
po kterém opustila drogy i tanec u tyče a v roce 1994 
začala… natáčet pornofi lmy. Ale tak pořád lepší než 
drogy, ne? Ve fi lmech točila s muži i ženami, zajíma-
vostí z její profese je, že nikdy netočila anální sex. Za 
svou tvorbu posbírala na 35 různých ocenění, patří jí 
čestné místo v pornografi cké síni slávy a svého času 
byla označována za královnu pornografi e. Ve svém 
nejlepším období Jenna fi lmy nejen točila jako he-
rečka, ale sama je i produkovala. Jenna Jameson je 
nejbohatší pornoherečkou na světě. Hrála ve 161 fi l-
mech, čtyři režírovala. Profesionální kariéru pornohe-
rečky nakonec opustila, v posledních pornofi lmech 
se objevila v  roce 2010, od té doby je častou ná-
vštěvnicí a aktérkou různých debat a talk show, i na 
univerzitní půdě, a čas od času se objeví v nějakém 
normálním fi lmu. Vystupuje na Broadwayi v Rock of 
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Ages, nadabovala animovaný seriál Family Guy a po-
čítačovou hru GTA: Vice City. Napsala dokonce vlast-
ní komiks a úspěšnou biografi i. Jenna byla dvakrát 
vdaná za své kolegy z branže. Ze vztahu s bojovní-
kem MMA Titem Oritzem má dvojčata, která zůstala 
v jeho péči. Od roku 2015 žije s izraelským klenotní-
kem, s nímž má další dítě. Jejím nejlepším vztahem 
však údajně byl ten, který prožila s hereckou kolegyní 
Nikki Tyler.

Našemu oblíbenému žánru (horror, víme?) Jenna 
poprvé zkřížila cestu v roce 2002 nebo 2003. To zá-
leží, zda se podíváte na ČSFD nebo IMDB. Na čes-
ké databázi má totiž v roce 2002 napsaný kanadský 
horror Samhain (2002) o partičce studentů, které po 
lese nahání jacísi mutanti. Dílo, které Obitus dopo-
ručuje fanouškům porna, protože to je fi lm, kde se 
jejich modly ani nesvléknou. Zda tím myslí i Richar-
da Grieca je záhadou. ČSFD (a  IMDB) v  její fi lmo-
grafi i však uvádí i kanadský horror Evil Breed: The 
Legend of Samhain (2003), který je dle všeho ten 
samý, jako ČSFD o rok dříve uváděný Samhain. Por-

noherec se v  tom vyznej. Každopádně jde o  sym-
patickou druidsko-kanibalskou zápletku, hraje tam 
Jenna a není to jako úplně špatné. V  roce 2004 se 
v  krátké zdravici mihla na DVD Necrophagia: Ni-
ghtmare Scenerios s videoklipy a bonusovými ma-
teriály horror death metalové kapely Necrophagia. 
V Jennině fi lmografi i se nachází hned několik fi lmů 
nazývajících se Někdo Loves Jenna nebo Jenna Lo-
ves Někoho. Dosaďte zpravidla ženské jméno, takže 
jde o horké záležitosti. Do horrorového žánru vězeň-
ským okýnkem lehce nakoukne např. snímek Bella 
Loves Jenna (2004), já se na (vyholený) chloupek dí-
vám na jiném místě tohoto čísla v horroru více ukot-
venějšímu fi lmu Janine Loves Jenna (2007). Asi nej-
známějším horrorovým angažmá Jenny Jameson je 
horrorová komedie Zombie Strippers (2008) o ma-
jiteli a zaměstnankyních striptýzového baru, čelících 
útoku hladových zombie. Ale ruku na srdce, budete-li 
si chtít užít pornoherečky, pusťte si raději nějaký jiný 
Jennin fi lm, budete-li si chtít užít Roberta Englunda, 
dejte raději Freddyho nebo 2001 Maniacs a budete-
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-li si chtít užít zombíky, volte raději nějaký zombie 
fi lm natočený před rokem 2000. V roce 2011 se ob-
jevila jako jedna z mnoha cameo rolí (po boku např. 
Williama Shatnera, Donalda Trumpa, Toma Saviniho, 
Lloyda Kaufmana nebo Alice Coopera) v horrorové 
komedii Horrorween (2011) vyprávějící o  jedné in-
ternetové zbohatlici jménem Dementia, která si koupí 
obrovský dům a na halloween ho promění ve straši-
delný dům.

Asi nejznámějším pornohercem (s  důrazem na 
rod), na nějž narazíte v horrorech, je muž malý vzrůs-
tem ale velký charismatem, smyslem pro humor (unik-
la vám jeho parodie videoklipu Miley Cyrus Wrecking 
Ball?) apetitem a svou… no, však víte… chloubou, 
Ron Jeremy. Ronald Jeremy Hyatt, zvaný The Hed-
gehog, se narodil na Long Islandu v březnu 1953. Na 
vysoké škole vystudoval speciální pedagogiku a dra-
matická umění. Hned po studiích se pokoušel uchytit 
jako herec, ale moc se mu nevedlo, a hlavně mu to 
nevynášelo tolik, aby se uživil. Tak začal hrát v por-
nofi lmech a postupem času se vypracoval na jedno-
ho z nejznámějších pornoherců na světě. Což je tro-
chu paradoxní, protože právě tato sláva mu nakonec 
přinesla i role v nepornografi ckých fi lmech a to nejen 
tak nějakých, objevil se namátkou v Ghostbusters 
(1984), Cobra (1986), The Godfather III (1990), Ro-
nin (1998) nebo Crank: High Voltage (2009). Navzdo-
ry svému vzhledu se Ron Jeremy vyšplhal až na prv-
ní příčku žebříčku The 50 Top Porn Stars of All Time, 
dosáhl zápisu do Guinessovy knihy rekordů jako por-
noherec s největším počtem natočených pornovideí 
(na IMDB má, k dnešnímu dni, uvedeno celkem 1452 
fi lmových rolí), partnerky si ho chválí pro jeho kvalit-
ně prováděný orální sex a díky délce svého penisu je 
schopen tzv. autofelatia, čehož důkaz předložil hned 
v několika fi lmech.

Ron Jeremy pravděpodobně dosáhl ještě jedno-
ho prvenství. Zdá se, že jde o pornoherce, který si za-
hrál v nejvíce horrorových fi lmech (ať už klasických, 

erotických nebo dost často komediálních). Dopočíta-
li jsme se jich bezmála ke čtyřiceti. Jistě sami uznáte, 
že nejde zmínit všechny. Takže jen takový průřez. Za-
čalo to horrorovou komedií Feast (1992) o dvou spo-
lubydlících, kteří k sobě domů zvou na večeři krásné 
ženy. Večeře jsou zvláštní tím, že jsou pro ty ženy po-
sledními. Pak se Rona ujala Troma a dala mu prostor 
hned v několika svých ulítle bizarních, krutých, bru-
tálních a krvavých fi lmech jako Class of Nuke ‚Em 
High 3 (1994), Terror Firmer (1999), Citizen Toxie: 
The Toxic Avenger IV (2000), Tales From the Cra-
pper (2004) nebo Poultrygeist: Night of the Chic-
ken Dead (2006). Objevil se v  nízkorozpočtovém 
horroru Death Factory (2002), v němž se skupinka 
náctiletých rozhodne udělat mejdan a zašpásovat si 
v jednom starém domě. V něm však žije hladová upír-
ka s ocelovými zuby a nehty. Dalším levným béčkem 
je např. Creepies (2003) o nepovedeném vědeckém 
pokusu vytvořit dokonalou zbraň. Místo toho vznik-
nou geneticky upravení pavouci, kteří, k překvapení 
všech, utečou mezi lidi. Obsahově trochu vážnější je 
The Witch’s Sabbath (2005), v němž skupinka čaro-
dějnic svou identitu skrývá pod rouškou provozová-
ní striptýzového klubu. Než však přijde jejich temný 
pán, musí sehnat 666 obětí. Duchovi starého pirá-
ta, který kdysi vyvraždil celé městečko, zkříží cestu 
skupinka studentů, pátrajících po jeho ukrytém po-
kladu v  Curse of Pirate Death (2006). Krvavě horro-
rovou variací na Jestřábí ženu je Blood Moon Ris-
ing (2009). Najdeme v něm milenecký pár Tristana 
a Rachel kteří jsou již přes staletí odsouzeni putovat 
světem v podobě upíra a vlkodlaka a v lidské podo-
bě je jim umožněno jen při krvavém zatmění měsí-
ce. Pak je tu dcera samotného ďábla pokoušející se 
s pomocí armády temnot ovládnout svět, údajně po-
užitých skoro 60 litrů umělé krve a samozřejmě Ron. 
Zvláštní poctou béčkovým horrorovým fi lmům je po-
vídková akčně horrorová muzikálová komedie Chi-
llerama (2011), v níž se během posledního promítání 
v drive-in kině staneme svědky projekce čtyř vzác-
ných nikdy nepromítaných horrorových fi lmů. Kde je 
Ron Jeremy, tam jsou často i hezké mladé slečny. 
Nejinak tomu je i  v  komediálním slasheru Sorority 
Party Massacre (2012) o nerudném detektivovi, kte-
rý se přesune do zapadlé rybářské vesničky, protože 
se v ní má odehrát setkání sesterstva, jehož členkou 
je dcera jeho šéfa. A on na ni má dohlídnout. Jenže 
kromě mladých dívek a rybářů, zde pobíhá vrah. Kro-
mě mladých buchet si Ron zahrál po boku Kevina 
Sorba a Leslie Easterbrook. Takřka naprosto podob-
ně (Ron, hejno mladých hezkých holek – tentokrát na 
výlet jedou kadeřnice –, „Massarce“ v názvu a dych-
tivý vrah) je na tom Jersey Shore Massarce (2014). 
Aby to nevypadalo, že Ron hraje jen v teenagerských 
komediálních slasherech, jako poslední položku na-
šeho výběru jsme si nechali letošní horror VooDoo 
(2017). V něm si mladá dívka, které zemřela matka 
a  rozešla se s  ženatým přítelem, jede odpočinout 
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a utřídit myšlenky do Los Angeles. Jenže manželka 
jejího ex-přítele na ni uvrhla voodoo kletbu. Ač se to 
zpočátku nezdá, tohle démonické found footage na-
konec nabídne slušnou porci gore, démonů i samot-
ného pekla.

Zapomenout samozřejmě nesmíme na Japon-
sko, neboť smývá-li se někde hranice mezi herectvím 
a pornoherectvím na takřka neznatelnou mez, je to 
právě v Japonsku. Ze všech četných možností jsme 

vybrali gravure modelku, pornoherečku, tanečnici 
a zpěvačku Mihiro. Mihiro Taniguchi, jak se jmenu-
je celým jménem, se narodila v květnu 1982. Kariéru 
jako erotická a gravure modelka rozjela již v květnu 
2001, kdy vyšlo její video nazvané Sen, následované 
stejně pojmenovaným fotoalbem. Později přešla k fi l-
mům pro dospělé, které natáčela ještě v roce 2013. 
Hodně o  jejím životě řekne její autobiografi cká kni-
ha Nude, kterou o svém životě sama napsala a spo-
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lupodílela se i na scénáři fi lmové adaptace natoče-
né v  roce 2010. Nude vypráví o mladé dívce, která 
se přestěhuje do Tokia, kde pracuje u bezpečnostní 
kontroly na letišti, ale sní o kariéře herečky. Když se 
jí, coby fotomodelce, nedaří pořád prosadit v herec-
tví, přistoupí k natáčení pornofi lmů, což jí zasáhne 
do soukromého života. Postupem času Mihiro hraje 
i v nepornografi ckých fi lmech různých žánrů, od ko-
medií, přes akční až po dramata. Poslední dobou se 
objevuje hlavně v televizních fi lmech a seriálech.

V horroru se Mihiro objevila již v roce 2006. Šlo 
o Zonbi jieitai (2006), klasickou bizarní japonskou 
krvavou horrovou akční komedii nultých let vzdáva-
jící poctu George A. Romerovi, americkým padesát-
kovým sci-fi  horrorům či Peterovi Jacksonovi. Hod-
ně ujetou, ale opravdu ujetou, záležitostí je Zankoku 
hanten (2008) o reportérce pátrající po původu usek-
nuté ruky, která je objevena na pláži. Vyšetřování ji 
přivede až do malé restaurace, proslavené výrobou 
lahodných masových kuliček. Nechybí klasické gore 
scény, masturbující, znásilňovaná a souložící Japon-
ka a  odhalení postupu výroby masových kuliček, 
který jistě ocení každý gurmán. O rok později se po 
boku gravure model a porno kolegyně Aino Kishi ob-

jevila v akčně horrorovém, westernově laděném fu-
turisticko-historickém kostýmovém gore fantasy 
Samurai purinesu: Gedô-hime (2009). Fontány stří-
kající krve, létající uťaté končetiny a jiné kusy těl, mu-
tace, sex, podivné až bizarní postavy, a to všechno 
v lese. Na vážnější horrorovou notu Mihiro přistoupila 
v jednom z mnoha pokračování série Ju-on, přesně-
ji řečeno vcelku rozporuplně přijatém Ju-on. Shiroi 
rôjo (2009). V něm jistý chlapec vyvraždí svou rodinu 
a spáchá sebevraždu. Policie při ohledání místa činu 
nalezne kazetu, na níž je zaznamenám podivný hlas 
neznámé ženy.

Pornoherců a pornohereček (obzvláště v Japon-
sku a  přilehlých oblastech) se obecně ve fi lmech 
a v horrorech objevilo a stále objevuje samozřejmě 
více. Tohle je jen chabý, přesto doufáme, že inspi-
rativní výčet z těch zajímavých, známých a slavných 
jmen.

Honza Vojtíšek
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 Zrcadlo, zrcadlo
 Markéta Kubíčková

„Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je na světě nej-
krásnější?“ Nakrucovala se před skleněnou deskou 
jako primabalerína, aby mohla v odrazu spatřit každič-
ký kousek svého těla. Pak se otočila k zrcadlu zády 
a důkladně si prohlížela pozadí upnuté v minisukni.

„Ty rozhodně ne, s  takovýmhle zadkem,“ řekl 
kdosi uštěpačným tónem. Polekaně uskočila a  roz-
hlédla se po pokoji, aby zjistila, kdo si z ní tak haneb-
ně utahuje. V místnosti ale nikdo jiný nebyl. Pokrčila 
rameny v nechápavém gestu a opět se zkoumavě za-
hleděla na svou postavu.

„Posloucháš mě vůbec?“ Úlekem  sebou trhla 
a zmateně pohlédla do skleněné tabule. To její odraz 
na ni promlouval ze zrcadla! Viděla jeho pohybující se 
rty. Rozpačitě nakrčila čelo. Nemohl to přece říct jen 
odraz, aniž by to nevyřkla i ona sama. Nic takového 
si však neuvědomovala.

„Jestli se budeš pořád cpát, nejen, že ti zůsta-
ne, ale bude navíc časem mnohem větší.“ Dívka zdě-
šeně zakroutila hlavou, jako by chtěla myšlenku ros-
toucího pozadí rychle zaplašit, a v zrcadle zavířily její 
dlouhé vlasy. Okamžitě běžela na záchod a vyzvra-
cela všechno, co ten den snědla. Do večera už nepo-
zřela ani sousto.

*

Stála před zrcadlem s vypjatou hrudí a kriticky se 
hodnotila. Pak se pokusila zatáhnout břicho, když se 
ozval nelítostný hlas.

„Jsi odporně tlustá!“ zaburácela její podobizna, 
ale uvědomila si, že to ona sama na sebe křičí do 
skleněné tabule. „Něco takového se ti nikdy zatáh-
nout nepodaří!“

Dívka měla slzy na krajíčku. Když se obracela 
k zrcadlu zády, aby se mohla spatřit zezadu, srdce 
jí skočilo až do krku strachy z toho, co uvidí a uslyší.

„Panebože, neukazuj mi ten obří zadek!“ zahří-
mal ze skleněné desky znechucený hlas, který nepo-
znávala. Byly to však její rty, jež se v zrcadle při vyř-
čení té věty pohybovaly.

Ještě jednou zabrousila pohledem na své poza-
dí, a pak pospíchala na záchod. Až tam si uvědomila, 
že vlastně nemá co zvracet. Celý den přece nejedla.

*

„Copak ty nemáš žádnou vůli?“ hulákala na sebe 
ze zrcadla.

„Samozřejmě, že mám,“ bránila se marně vlastní 

podobizně. „Vždyť celé dny nejím a začala jsem pra-
videlně cvičit.“

„To nestačí!“ zahřměla ta druhá a založila si ruce 
na prsou. „Jsi příliš slabá, než aby ses ho zbavila.“

„To nejsem!“ zaprotestovala dívka dotčeně 
a sklesle svěsila ramena. „Jen to nejde tak rychle.“

„Málo se snažíš,“ namítl vyčítavě odraz cizím 
hlasem. Její ústa však vypouštěla ta jedovatá slova. 
„Takhle se ho do plesu nezbavíš. Šlo by to udělat 
rychle. Já vím jak.“

*

Neklidně přešlapovala před skleněnou tabulí 
a v očích se jí zračil čistý děs. „To nemyslíš vážně!“

„Je to jediný způsob, jak se ho můžeš do plesu 
zbavit. Necítíš, jak tě tíží? Jak tě táhne k zemi?“

Dívka s  hrůzou sledovala svoji podobiznu, jak 
si pohrává s dlouhým kuchyňským nožem. Srdce jí 
zběsile tlouklo v hrudi.

„Tak na co čekáš?“ naléhala dotěrně ta ze zrca-
dla. Netrpělivě rozhodila rukama a ostří se v odrazu 
skla zářivě zalesklo. „Zbav se ho!“

„Nevím. Nejsem si jistá.“
„Nejsi si jistá?!“ křikla nevěřícně sama na sebe. 

„Chceš si být jistá? Chceš se přesvědčit, že to mu-
síš udělat? Tak jen se otoč! Otoč se ke mně zády, ať 
můžu spatřit ten tvůj gigant.“

To už dívka usedavě plakala.
„Věděla jsem, že jsi slaboch!“ vyprskl odraz, utí-

raje si z tváří její slzy. „Na plese budeš mít zaručeně 
ten největší zadek ze všech holek.“

„To ne!“ vypískla vyděšeně a sevřela nůž v třesou-
cí se dlani.

„Tak dělej!“ přikázala nesmlouvavě dívka v zrcadle 
a ta před ním nervózně přikývla. Uchopila kudlu tak pev-
ně, až jí zbělely klouby na ruce. Zavřela oči, ze kterých 
tekly provazce slz, a zajela ostřím hluboko do masa.

*

Probrala se na zemi v kaluži krve a cítila nepo-
psatelnou bolest. V ruce stále držela zakrvácený nůž. 
Na tvářích jí usychaly slzy. Zamžourala do zrcadla na 
svůj odraz na pozadí koberce zbarveného doruda, na 
němž ležel kus odříznutého svalu. Očima sjela na pří-
šerně znetvořené pozadí a zhrozila se.

„Nepřipadáš si lehčí?“ ozval se v  pokoji slabý 
hlásek. Dívka zoufale zaúpěla. Věděla, že její postava 
už nikdy nebude dokonalá.
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