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Grüß Gott

Bylo by patrně neuvěřitelně okaté až 
trapné, začít úvodním zkomoleným 
oznámením, že si v tomto čísle „pro-
sfištíme nějaká rakouská chorrorová 
díla“, vtípek o děsuplném jódlování 
jsme taky už v tomto čísle použili 
minimálně jednou, určitě pak v pro-
pagaci blížícího se vydání na našem 
Facebooku. Takže krátce a jedno-
duše – v tematické části 36. čísla 
jsme se zaměřili na rakouský horror. 
Rakousko je sice náš přímý soused, 
ale ohledně horroru země ne příliš 
probádaná. A my jsme se pokusili 
zabarvit alespoň několik bílých míst 
na jeho horrorové mapě. Na dalších 
stránkách tedy najdete již tradiční 
průřezy jak filmových tak literár-
ních horrorů pocházejících z této 
země, přidali jsme článek o několika 
žánrových tvůrcích, dokázali jsme 
uhnat jednoho rakouského režiséra 
k rozhovoru a přispěvatelce Aleně 
jsme udělali radost, že mohla napsat 
o svém oblíbeném zpěvákovi a jeho 
horrorově laděné písní a videoklipu 
(ruku na srdce, kolik z vás opravdu 
vědělo, o čem ta píseň vůbec je?).

Obrovskou radost nám udělaly 
i další dva rozhovory. Nejen o jeho 
načítání drabble horrorů z antologie 
Sto hororů ve sto slovech, ale i o di-
vadelním horroru jsme si popovídali 
s hercem činohry Národního divadla 
Igorem Orozovičem. Koho z horro-
rových záporáků by chtěl trénovat, 
nám prozradil MMA trenér a spi-
sovatel Daniel Barták. Samozřej-
mě jsme se věnovali i jeho aktuální 
horrorové knize Stinná místa, na niž 
si můžete přečíst i recenzi. A když 
už jsme Dana zpovídali, hned jsme 
ho ukecali i k povídce.
Zahraniční povídka americké 

specialistky na extrémní hardcore 
horror Moniky J. O‘Rourke je patrně 
to nejdrsnější, co jsme doposud pub-
likovali. Varovali jsme vás. Zbylé po-
vídky jsou ozvěnou návratů. Kromě 
Daniela Bartáka se tak do Howarda 
po letech vrací Ivana Gašparíková, 
která u nás už publikovala ještě pod 
svým dívčím příjmením a s poe-
tickým horrorem zavítala i Renata 
Bočková.
V dalších článcích se podíváme na 

inspirační zoubek sériového vraha 
Eda Geina, prostřednictvím jednoho 
redaktora tentokrát nahlédneme pod 
pokličku hned tří horrorových na-
kladatelství, v rubrice Proti proudu 
obhájíme jednu českou povídkovou 
sbírku a zahrajeme si hru o kdysi 
přeslavném strašidelném mýtu.
Z profilu se podíváme na jednoho 

německo-rakouského spisovatele 
a horrorovou retrospektivou odhalí-
me, že Dominique Swain už dávno 
není jen roztomilá Lolita.
Tedy, Malhzeit. Ať vám chutná, 

než se v prosinci přiřítíme na vlnách 
hudby.

Hanz Vojtíšek
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Ano, mohli jsme do našeho výběru použít 
jen celovečerní horrory, s největší prav-
děpodobností, byť se Rakousko na první 
pohled na horrory jeví být relativně sporé, 
by se nám to podařilo. Nic nám v tom 
nebránilo, kromě jedné jediné věci. A tou 
je pestrost. Proto jsme do něj zařadili 
i horrory krátkometrážní a pestrost co do 
obsahu, kvality i atmosféry tak podstatně 
rozšířili. Ostatně, ty zbylé filmy, ať už ce-
lovečerní nebo krátkometrážní (samotný, 
pravděpodobně neúplný výčet rakouských 
horrorů čítá několik desítek položek), si 
můžete dohledat sami. Snad vás k tomu 
následující řádky přimějí. (hv) 
V roce 1983 natočil Gerhard Kargl svůj 

první a zároveň taky poslední film. Dů-
vodem rozhodně nebylo, že by se mu 
snad nepovedl. Naopak. Dodnes je jeho 
Angst (1983) působivý a zub času jej ni-
jak zvlášť neohlodal. Jen zkrátka byl, je 
a bude pro mnoho lidí příliš silnou ká-
vou, a už to je samo o sobě docela dobrá 
reklama, co říkáte? Aby taky ne, když mu 
stál modelem skutečný rakouský šílenec 
a vrah Werner Kniesek. Ten nikdy nepo-
znal svého otce a s máti se rozloučil kud-
lou v zádech a krádeží peněz. Už v mládí 
páchal samou levotu, později došlo i na 
vraždu, ale snímek inspirovaly události 
po jednom z návratů z lochu v roce 1980. 
Tehdy si vyhlédl dům v St. Pölten. Ke své 
smůle jej obýval na vozíček upoutaný 
šestadvacetiletý Walter, jeho o dva roky 
mladší sestra Ingrid a pětapadesátiletá 
matka Gertrude. Psychopat je přemohl 
a postupně se na nich realizoval. Kargl 
jeho řádění natočil syrově, špinavě, a člo-

věka dlouhé detailní záběry na Knieseka 
žvýkajícího klobásu nutí odvracet zrak. 
Akční kamerou režisér zase dokázal 
vystihnout chvíle, kdy vrahoun propa-
dl panice nebo nezřízenému chtíči po 
násilí. Nejedná se o hloupou glorifikaci 
mučení. Bude vám spíš líto nešťastného 
násilníka i jeho obětí. Míra nechutností 
nakonec odsoudila film k zákazu a Kargl, 
který snímek z většiny sám financoval, se 
zadlužil natolik, že musel roky točit re-
klamy, aby se dostal z finančního průšvi-
hu. Že svůj jediný celovečerák neodbyl, 
dokazuje i to, že povedený soundtrack 
nahrál Klaus Schulze z krautrockových 
hvězd Tangerine Dream. (dm)
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Režisér Michael Haneke není žádným 
velkým horrorovým přeborníkem a také 
jeho dílo Funny Games (1997) prý mělo 
být spíš jakýmsi morálním poselstvím. 
Děj je jednoduchý. Do idylického do-
mova přichází slušně vychovaný mladík 
a žádá paninku o pár vajec. Několik jich 
vzápětí nešťastně rozbije, ale místo aby se 
zastyděl, že má levé ruce, říká si nestyda-
tě o další a začíná být patrné, že tu není 
všechno v pořádku. Místo aby se oprsklý 
otrava odporoučel, doplní jej ještě oprs-
klejší kamarád a pro tříčlennou rodinu 
začíná noční můra. V čem je ono morál-
ní poselství? Chlapci totiž nepotřebují 
krást. Ani nejsou nemocní jako Kniesek. 
Oni se prostě nudí a snaží se 
zabavit. Právě na chorobnou 
znuděnost některých hovad, 
která mají všechno na světě, 
a tak hledají zábavu v ubližo-
vání ostatním, poukazuje tento 
film. Věřte, že vás Paul a Peter 
nenechají chladnými. Bude-
te je nenávidět z celého srdce, 
ale pochybuju, že jim to bude 
vadit. O deset let později Ha-
neke režíroval i americký re-
make Funny Games USA. Ten 
je v podstatě jen nablýskanější 
a rozsvítila jej moje oblíbenky-
ně Naomi Watts. Jinak ale jen 
kopíruje původní film, který 
proti němu trumfuje svou sy-
rovostí. (dm)
Z mé čtyřky nejdelší, možná 

však nakonec nejslabší přes 
hodinu trvající film Jessicy 

Hausner (režisérky a scénáristky celé 
řady festivalových titulů) Hotel (2004) 
by byl býval výborným horrorem. Kdyby 
byl o dvě třetiny stopáže kratší. Hlavní 
hrdinka Irene nastupuje jako recepční do 
hotelu, který se nachází nedaleko místa 
známého jako Jeskyně Lesní víly. Ireni-
na předchůdkyně zmizela, doposud se 
táhne vyšetřování a každý je (jak jinak) 
vůči nově příchozí pracovní síle skoupý 
na slovo. Dívka je náhle zcela odstřižená 
od světa, bloudí chodbami a ocitá se za 
podivných okolností na podivných mís-
tech. Možná ji chrání křížek jako tali-
sman, možná, když se ho byť jen na den 
dva vzdá, už se ze svých toulek nevrátí… 
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Kdyby se vystříhaly všechny záběry na 
zamyšlený (či znuděný?) hrdinčin obli-
čej a atmosféra temných chodeb i lesa 
se zhutnila do dvou tří scén, mohlo jít 
o napínavou a nezapomenutelnou horro-
rovou perličku, na kterou by každý rád 
vzpomínal. Takhle jsem měla problém 
u filmu neusnout. (kh)
Slasher In 3 Tagen bist du Tot (2006) 

je pro našince zajímavý spoustou česky 
znějících jmen v titulcích. Na režisérské 
stoličce seděl Andreas Prochaska, kame-
ru ošéfoval David Sláma a mezi herci na-
jdete třeba Claudii-Sofii Jelinek, Amelii 
Jarolim nebo Daniela Prochasku. Jinak 
se milí rakouští amatéři pokusili v roce 
2006 natočit moderní horror s profi 
lookem a hlavní (ne)původní myšlenku 
hledali u dnes už vlastně klasiky Ta-
jemství loňského léta. Pozitiva jde jistě 
nalézt v neotřelém prostředí hornora-
kouského Ebensee a v neokoukaných 
tvářích herců. S vlastními nápady je to 
už poněkud slabší a když mládežníkům 
začnou chodit smsky s oznámením, že 
do tří dnů umřou, nejspíš budete obra-
cet oči v sloup. Vzápětí se začnou počty 
členů party redukovat a vy si říkáte, proč 

má někdo něco takového zapotřebí. To se 
jako autor podívá na X horrorů, v nichž 
chodí obětem smsky, že do Y dní zařvou 
a řekne si „wow, to je supr nápad, nato-
čím další film, ve kterém obětem budou 
chodit smsky, že umřou… třebaaa… do 
tří dnů“. Ale dost hejtů, na film se nako-
nec vcelku koukat dá a jako odpočinkov-
ka vás neurazí. Hlavně se nenechte inspi-
rovat k tvorbě dalšího snímku s smskama 
v hlavní roli. Hlavní hrdinka filmu, u nás 
uvedeného jako Za tři dny umřeš, sympa-
tická Nina, má pořádně tuhý kořínek. Jen 
díky ní natočil pan Prochaska o dva roky 
později In 3 Tagen bist du Tot 2 (2008). 
A vzhledem k tomu, že už jednička ob-
stála jen tak tak, od dvojky se těžko daly 
očekávat zázraky. Ale světe div se, nako-
nec příjemně překvapila. Nina se tento-
krát vypraví do Alp a snaží se najít další 
přeživší masakru v Ebensee. Nakonec 
ji stopy Mony dovedou až do motelu, 
v němž podle místních řečí sídlí rodina 
nebezpečných mákloňů. Přeskakování 
mezi žánry v rámci jedné série nebývá 
příliš obvyklé, ale tady mi přechod od 
slasheru k buranskému horroru vůbec 
nevadí a je zábavný. Příroda je krásnější, 

mordy krvavější, není 
to tolik šablonovité 
a na konci je to vlast-
ně solidní výplach. 
Počítám, že jestli ně-
kdy vznikne trojka, 
bude už Nina stát, 
po všem co prožila, 
s katanou uprostřed 
cesty a s nohama po 
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kotníky v krvi bude stínat zombíky po 
stovkách. Buď jak buď, máte-li chuť se 
v horkých dnech ochladit spoustou sně-
hu pocákaném krví rakouských rednec-
ků, potom je tenhle film právě pro vás. 
(dm)
Režisér Christoph Rainer má na kontě 

celou řadu úspěšných krátkometrážních 
filmů různých žánrů. V každém nakládá 
na záda svých hrdinů nelehký úděl a pak 
sleduje a velmi dobře zachycuje jejich 
trápení. Krátký film Catafalque (2010) 
je stejnou měrou znepokojivý jako stra-
šidelný. Najdeme tu pár vtíravých záběrů 
s minimem barev i staré dobré scény ve 
tmě, kdy prim hrají zvuky. Především ve 
sklepě, kam se dva malí bratři – Jonathan 
a Benjamin – ukryli před běsnícím ot-
cem. Je ale otec tím, kdo je pronásleduje? 
Jak to, že chlapce prosí, aby se probudili? 
A kam chlapce zavedly dveře, které tam 
nikdy před tím nebyly? Jo, to ví jen za-
sněžené těžítko. Atmosféru originální-
ho snímku skvěle dokresluje právě jeho 
tesklivá hudba… (kh)
Tématem další filmové miniatury je pro 

změnu tragický vztah dcery a matky. 
Film Claire‘s Room (2010) je proložen 
krátkými záběry na neurčité předměty, 
zdánlivě povědomá místa, čímž místy 
připomíná spíše videoklip. Až na závě-
rečnou znělku se zde však nedočkáme 
hudebního podtextu, což ještě umocňuje 
tíživou atmosféru a děsivou situaci mat-
ky, která ve zlé předtuše či vzpomínce 
hledá svoji dcerku. Žiletka na vaně, krva-
vé stopy vedoucí až do Claiřina pokojíku 
jí dávají tušit, že se stane, nebo už možná 

stalo něco strašlivého… Za zmínku stojí 
pohledná představitelka matky, Sandra 
Raunigg. (kh)
To se takhle v Vienna waits for you 

(2012) jednou mladá slečna v rámci 
osamostatnění nastěhuje do starého ví-
deňského bytu. Ještě než si pronajíma-
tel s novou nájemnicí předají klíče, stará 
obyvatelka bytu si prchá pryč taxíkem. 
Tím sled podezřelých událostí teprve 
začíná. Dívka brzy poznává, že pokoj je 
v podstatě jejím vlastníkem, že je živoucí 
bytostí, která se živí mládím. Oceňovaný, 
ani ne třicetiminutový film „Háčkované 
dečky“ mladého režiséra Dominika 
Hartla vyniká strašidelně poetickou 
atmosférou, ve které vás staré retro 
prostírání doslova a do nitky pohltí. (kh)
A teď si trochu zajódlujme. Vědci, věd-

kyně, prostě kdokoliv se tam vydá, nelez-
te na ledovce jichž barva je hodně rudá. 

Velmi milým překvapením se ukáže alp-
ský ekologický mutantní horror Marvi-
na Krena Blutgletscher (2013). V něm 
sledujeme skupinku vědců, kteří objeví 
podivně rudě zbarvené ledovce a zjistí, že 
za červenou barvu může jakýsi tajemný 
organismus, který způsobuje mutace vše-
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ho, co se šustne kolem (v tomhle ohledu 
poměrně originální nápad a zpracování). 
A jako na potvoru na vědeckou stanici 
míří návštěva ministryně. Na první po-
hled se film jeví jako kopie Carpenterova 
The Thing (mutace) ale i když se inspi-
race nezapře, chyba lávky. Nejde o žádný 
levný epigon. Blutgletscher si jde svou 
vlastní cestou. Co filmu chybí na žán-
rových a trikových kvalitách, to hravě 
dohání hodně dobrými a sympatickými 
postavami (takřka doslova řízná minis-
tryně), zvládnutím jejich překvapivě vel-
kého počtu a úchvatnými exteriéry. Když 
se k tomu přidá hned několik podmani-
vých záběrů, zajímavých scén (realisticky 
nepříjemné stříhání nohy) a příjemná 
hudba, vychází z Krenova díla ucházející 
zástupce žánru z Rakouska. (hv)

I seh, Ich seh (Dobrou, mámo, 2014) 
bude pravděpodobně lahůdkou pro fajn-
šmekry užívající si táhlé nicneříkající zá-
běry po ničem, navíc za hutné podpory 
ubíjejícího výcucu tónů z Brahmsových 
ukolébavek. Tvůrci nám v ospalém 
rytmu servírují příběh rodiny ze samoty 
na úpatí rakouských Alp, snaží se 
s divákem hrát jistými náznaky, budují 
tíživou atmosféru téměř obšlehnutou 

od Lynche. Přesto se zdá vše od začátku 
jaksi jasné, šokující odhalení nakonec 
není zkrátka až tak šokující. Gore efekty 
nejspíš divák nezařadí k tomu nejlepší-
mu, co kdy viděl, třináctá epizoda Dok-
tora z hor nabídla podobné, ale nakonec 
k jakémus takémus uspokojení dojde. 
Hrůza, která člověka jímala při povinné 
četbě Heidy, děvčátko z hor, se tedy ne-
koná, přesto se jedná o zdařilou filmaři-
nu tyrolské provenience. (mb)
Kevin Kopacka je další z rakouských 

horrorových tvůrců s česky znějícím jmé-
nem. Natočil celkem tři krátkometrážní 
a jeden celovečerní horror. Nejvýrazněj-
ším z nich patrně bude čtvrthodinový 
hluboce temný surrealistický příběh plný 
romantiky, tajemna a strachu Hades 
(2015). V nádherných barvách nasníma-

ný film vypráví o mladé 
dívce (ve skvělém a roz-
košném podání Anny 
Heidegger – hrála v Ko-
packových posledních 
čtyřech filmech), která 
se pořád dokola pro-
bouzí ve stejném čase na 
stejném místě. Zápletka 

vychází z řecké mytologie, která prolíná 
dívčiným milostným životem. Hades je 
horrorová báseň s výbornou kamerou 
a skvělým hudebním doprovodem 
(o který se postaral samotný režisér). 
A jako u mnohých básní, ani u této se 
dojem nedá zprostředkovat a sdílet, ten 
se musí nalézt sám. O čemž svědčí např. 
hodně rozdílné hodnocení na ČSFD. 
(hv)
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Attack of the Lederhosen Zom-
bies (2016), který u nás šel pod 
názvem Útok zombíků v kože-
ných kalhotách s padacím mos-
tem – jasně napovídá, že se snímek 
nebere příliš vážně. A skutečně. 
Jedná se o nášup koncentrované 
srandy vesměs z ranku parodie 
na zombie horrory. Zombie jsou 
zde však spíše mutanti, avšak 
s „vlastnostmi a chováním“ 
zombie. Ale vzal to krampus, 
hlavně že je sranda. I když vám 
mnohé žertíky přijdou jako 
z doby Ski Academy, když dojde 
na finální zúčtování s toxickými 
mstiteli v kulichu, vtipnými ná-
pady se nešetří. V kostce řečeno, 
dozvíte se hlavně, jak lze zabít 
zombíka snowboardem či sně-
hovou frézou na zhruba sto způ-
sobů. Za zmínku stojí i triky se 
zombiezvířaty, které silně evokují časy 
Krkonošských pohádek, a je docela 
možné, že i tomu se lze také chichotat. 
Film je určen zejména pro okrajovou 
skupinu diváků – pro milovníky lyžo-
vaček v Kitzbühelu, ne pro ortodoxní 
vyznavače atmosférického děsu, kvalit-
ní kamery a dechberoucích hereckých 
výkonů. (mb)
Jde slepý s jednookým lesem za ba-

bičkou, když tu si jednooký vypíchne 
oko a zdrceně pronese: „Tak jsme do-
šli.“ A Slepý nato: „Ahoj, babi.“ Smích? 
Přejde. Snímek The Dark (2018) o sle-
pém chlapci, jehož temným lesem pro-
vádí zombie dívka a jen tak mimoděk 

si brutálně zabijí každého náhodného 
pocestného, se ve finále může zdát prá-
vě jako zdařilá anekdota a snad asi i je. 
Jenomže, co bych rád u tohoto snímku 
vypíchl, kdybych od začátku nevěděl, 
že je rakouského původu, nepochybně 
bych věřil, že se jedná o klasický horror 
z luhů a hájů amerického severu. Přišlo 
mi zkrátka úžasné, že se dá kousek za 
Schönbrunnem natočit film tolik věrný 
americkému stylu. (mb)

• Demi Mortuus (dm)
• Kristina Haidingerová (kh)

• Michal Březina (mb)
• Honza Vojtíšek (hv)



11

Pro autora je vždycky potěšující, když 
jeho dílo začne bez jeho přičinění žít tak 
trochu vlastním životem. Ve druhé čtvr-
tině letošního roku takto potěšil autory 
a autorky povídek z drabble antologie 
Sto hororů ve sto slovech herec činohry 
Národního divadla Igor Orozovič, když 
začal jejich povídky dramaticky načítat na 
Youtube. Nejen o tom však hovoří v na-
šem rozhovoru.

Načíst knihu čes-
kých horrorů je 
opravdu průkop-
nický čin. Jak jste 
se vůbec k antologii 
Sto hororů ve sto 
slovech dostal a čím 
vás zaujala?
Křtil jsem na Kniž-
ním festivalu ka-
marádovi Albertu 
Čubovi knihu úplně 
jiného žánru, Herec 
k nepřežití. A po-
tom jsem brouzdal 
mezi stánky a zá-

měrně jsem vybíral menší nakladatelství, 
abych ulovil nějaké vzácné perličky. Do-
šel jsem ke stánku nakladatelství Gol-
den Dog. Přivábila mě kniha Carltona 
Mellicka III Plyšákokalypsa, kterou jsem 
okamžitě koupil přítelkyni, protože milu-
je pandy a protože máme doma samozřej-
mě i jeho Strašidelnou vaginu! Pak jsem 
nabral další hromádku knih a mezi nimi 
bylo i Sto hororů ve sto slovech. Zauja-
lo mě, že autoři jsou Češi a ten originální 

IgOR OROzOvIČ
rozhovor 
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formát samozřejmě! S partou kamará-
dů si na cestách čteme knížky nahlas – 
u ohně nebo při čekání na vlak. A tahle 
malá knížečka mi přišla za tím účelem 
jako úplně super věc. No a pak přišla ka-
ranténa a Národní divadlo nás požádalo 
ať vytváříme nějaký obsah pro YouTube. 
Přišlo mi, že těch uměleckých, zábavných 
a povzbudivých věcí je nějak moc, a že to 
chce odvést myšlenky někam úplně jinam 
a tohle mi přišlo jako dokonalý formát – 
takový večerníček pro dospělé. A navíc 
rád dělám hudbu a měl jsem doma skvě-
lé klávesy, na které jsem si rovnou mohl 
zkusit tvořit. Tak jsem to pojal jako tako-
vý projekt.

Realizace videoklipů ze série Sto horo-
rů ve sto slovech probíhala za složitých 
podmínek koronavirové epidemie. Jak 
bylo náročné je natáčet a čím jste se in-
spiroval při stylizaci?
No trošku jsem si nadával, protože nej-
dřív jsem si říkal, jaká to bude brnkačka 
a pak jsem vždycky umíral únavou. Mu-
sel jsem pokaždé počkat na noc kvůli 
světlu a hlavně, aby bylo ticho. Bydlím 
na Žižkově a vychytat takovou chvíli je 
docela sci-fi. No a samozřejmě jsem ka-
ždý horror točil na jeden záběr a to bylo 
nejhorší. První povídku jsem točil asi 5 
hodin a stejně jsem ji druhý den přeto-
čil. Dlouho jsem nemohl najít správnou 
míru hraní. Buď to bylo moc vážné, nebo 
moc vtipné, nebo moc „bububu“. Chtěl 
jsem, aby v tom byla správná míra tako-
vé nějaké starodávné exprese, aby to bylo 
vtipné, ale aby to zároveň fungovalo jako 

čistý text. A vystavět atmosféru na těch 
několika větách a dovést to až k pointě, 
to bylo peklo. Navíc každá povídka měla 
jinou atmosféru a humor. Pořád jsem jak 
magor přebíhal z křesla k mobilu, který 
jsem měl na vachrlatém stojánku, a kont-
roloval jsem, jak to vypadá. Taky jsem měl 
problém s pamětí jak v mobilu tak u sebe 
v hlavě. Zjistil jsem totiž, že nejlíp horror 
funguje, když držím s divákem oční kon-
takt! Takže jsem se snažil co nejvíc textu 
říkat zpaměti. Hrůza.
No a inspirace je asi mix všech možných 
vlivů. Ale hlavně jsem měl před očima 
scénu z filmu Ed Wood, kdy natáčejí prá-
vě takovou expresivní scénu s jedním sta-
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rým hercem a ten křičí: „Pull the strings!“ 
a dívá se sugestivně do kamery a je to 
bomba!

Jak vznikla působivá znělka? Kdo 
všechno se v ní objevuje?
Říkal jsem si, že znělka nesmí být od-
fláknutá, protože ty horrůrky budou tak 
kratičké, že se nikdo ani nestihne začít 
bát. Proto jsem chtěl navodit atmosfé-
ru už během titulků. Tak jsem si stáh-
nul nějaký střihací program do mobilu 
a zablbnul si. Jsem fakt kramář, takže 
jsem rekvizity měl přímo na poličkách. 
No a v hlavní roli je samozřejmě můj 
věrný šnek Ambrož. Překrásná záda jsou 
mojí přítelkyně, za kterou jsem se oprav-
du tajně vplížil do koupelny, abych ten 
vzácný záběr pořídil. A ti Spejblové jsou 
tam jako odkaz na píseň Mám doma tři 
Spejbly, kterou jsem v té době psal pro 
divadlo S+H, protože Spejbl slavil 100 
let. No a v závěru Itchy (nebo ten dru-
hej), ten tam být musel. Ale samozřejmě 
spousta záběrů se do znělky nedostala. 
To až v directors cutu.

Jaké jsou reakce? Co na to třeba kole-
gové?
Reakce se ke mně dostaly naštěstí jen 
pozitivní. Ale to neznamená, že ty nega-
tivní neexistují. Moc sociální sítě nesjíž-
dím. A kolegové – nevím. Nevím, jestli 
se to k nim vůbec dostalo. Ale režisér Jan 
Frič, který mi moc moc pomohl s tech-
nickou stránkou věci, fontem a celkovou 
grafikou, byl znělkou nadšený. A paní 
Janžurová mi psala hodně rozsáhlé roz-

bory tohohle mého počinu a taky to byla 
vesměs krásná chvála. Ale taky jí vadilo, 
když jsem klopil oči k textu a já jí mar-
ně vysvětloval, že celé zpaměti se to fakt 
učit nebudu a čtecí zařízení nemám.

Je horror vaším oblíbeným žánrem? 
V jaké podobě ho máte nejraději?
Je. Samozřejmě miluju filmy, ale nikdo 
se se mnou na ně nechce dívat a samot-
ného mě to nebaví. Dokonce ani kluci se 
se mnou nechtějí dívat. Hrůza. Moc mě 
nebaví takové ty krváky. To se mnou nic 
nedělá. To mi přijde spíš legrační. Ale ší-
leně rád se lekám, což jde právě u filmu. 
Za nej horror, co jsem kdy viděl, považuji 
Antichrist od Triera, ale to už bychom 
uhnuli do jiné debaty. Taky miluju staré 
horrorové povídky, kde byla nejdůležitěj-
ší skvěle popsaná atmosféra a ta bývala 
podstatnější než pointa – třeba Straši-
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delné příběhy Henryho Jamese a pak 
zbožňuju Bradburyho – Malý vrah.

Setkal jste se někdy s horrorem na diva-
delních prknech? Nebo obecně během 
vaší dosavadní herecké kariéry?
Není to úplně časté, protože na divadle 
hrozí, ze to bude spíš legrační. Ale viděl 
jsem třeba kdysi v Příbrami skvěle udě-
lanou Misery se Zbigniewem Kalinou 
v hlavní roli. Pak se často hraje Žena 

v černém – to jsem viděl v Rubínu a fakt 
jsem se bál. A skvělé je Mlčení bobříků 
v Divadle pod Palmovkou. Geniální věc! 
To si dopátrejte, co to je. U nás v Národ-
ním divadle je do horroru laděná Netr-
pělivost srdce a v příští sezoně se chystá 
Kráska a zvíře, což sice je pohádka, ale 
víme… Oboje v režii Daniela Špinara. 
Taky ve zlaté kapličce hrajeme Kyti-
ci, což je překrásná horrorová klasika. 
A moje první hostovačka ve Stavovském 

divadle bylo Deváté srdce v režii Jura-
jem Herze. Takže je toho vlastně docela 
dost. No a do horrorové exprese je laděná 
i Opera Streptokok, kterou jsem napsal 
pro Cabaret Calembour. Ale samozřejmě 
je to hlavně legrace.

Ve vaší filmografii se poměrně často ob-
jevuje kriminální žánr. Dal by se nějaký 
zážitek z jejich natáčení označit jako 
horrorový?

Hehe. V tom, co jsem točil já, asi ne. 
Možná když jsem omylem zabil Táňu 
Pauhoufovou v Živých terčích a nacpal 
ji do kufru. Ale i to bylo skoro bez krve. 
Takže největší horror z natáčení je pro 
mě ranní vstávání.

Děkujeme za rozhovor a propagaci do-
mácího horroru.

Otázky: Petr Boček, Honza Vojtíšek
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Je to sci-fi nebo horror, je to romantika 
nebo drama o přežití, jsou tu dvě dějové 
linie nebo jen jedna?

Režie: Mathieu Turi
Scénář: Mathieu Turi
Délka: 83 min.
Původ: Belgie/Francie
Rok: 2017
Hrají: Brittany Ashworth, Grégory     
Fitoussi, Javier Botet

Těch otázek vás při sledování belgic-
ko-francouzského snímku Hostile na-
padne docela dost. Na některé z nich je 
jednoduchá odpověď – ta dějová linie je 
jen jedna, ale odehrává se v současnosti 
a mezitím se hojně objevují vzpomínky 
na lepší časy – ovšem odpověď na ostat-
ní otázky už tak jednoduchá být nemusí, 
respektive film má něco ze všech variant. 
Holt multižánrové cosi, co se samo těžko 
zařazuje.
Když se budete na snímek Hostile chvíli 

dívat, budou se relativně pravidelně stří-
dat flashbacky se současností. Současnost 
je ve skutečnosti v blízké budoucnosti – 

to jen, aby to s tím časovým zařazením 
nebylo tak jednoduché – kdy svět postih-
la jakási apokalypsa. Tam jde o přežití. 
Flashbacky se vrací do minulosti, kdy byl 
svět ještě v pořádku, a rovina, kterou zde 
sledujeme, je v podstatě jen romantická, 
nic jiného. Jako kontrast je to zajímavé. 
Dějově už tolik ne.

HOSTILE
recenze 
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Juliet (Brittany Ashworth) je mladá 
žena, která před sebou má celkem nároč-
ný úkol. Měla dopravní nehodu ve světě 
po apokalypse, kolem ní je jen divočina, 
ona má otevřenou zlomeninu a venku je 
ještě něco děsivého, co po ní jde. Tohle 
není právě příhodná konstelace hvězd, 
která by slibovala dlouhé roky užívání si 
a poklidné stáří. Jediné, co ji udržuje při 
zdravém rozumu jsou její vzpomínky na 
vztah s Jackem (Grégory Fitoussi), který 
měla těsně před začátkem toho, v co se 
svět změnil. Aneb jak se z romantiky ho-
dit rovnou do survivalu.
Ten kontrast ospravedlňuje jinak pořád-

ně nudnou romantickou linii, která má 
standardní průběh, ale díky které těm 
dvěma přejete jen to nejlepší. Ale pak 
bum, je tam linie přežití, a ta je hodně 
dobrá, je hodně napínavá, je hodně drs-

ná. Trochu nevyvážený snímek, protože 
si v jednu chvíli myslíte, že sledujete po-
řádně nabušenou verzi Šíleného Maxe, 
ale za chvíli už si zase říkáte, jestli vám 
to někdo omylem nepřepnul na Prima 
Love.
Na belgicko-francouzském snímku 

Hostile vlastně ani není moc poznat, že 
to není americký film, protože je hodně 
zaměřený na anglicky mluvící publikum, 
což je i součástí hlavního vtipu, díky kte-
rému se hlavní postavy dají dohromady. 
Zase to moc ničemu nevadí, trochu hor-
ší je skutečnost, že jde o snímek docela 
průhledný a jeho finální pointa nijak 
nepřekvapí a vůbec neoslní. A tím vlast-
ně jen ukazuje, že by evropštější přístup 
mohl být příslibem něčeho trochu odliš-
ného a snad i lepšího.

• Martin Štefko
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Nejen na české poměry až monumentální 
reprezentativní výběr z povídkového díla 
polského představitele weird fiction a fan-
tastické hrůzy první třetiny 20. století.

Překlad: Libor Martínek
Vydavatel: Volvox Globator
Rok českého vydání: 2012
Počet stran: 606

36 povídek, vybraných ze sbírek Utwory 
wybrane a Niesamowite opowieści, obsa-
žených v tomto knižním svazku by se, zjed-
nodušeně a zkráceně řečeno, dalo rozdělit 
do čtyř tematických záběrů – železnice, 
oheň, erotika a mysteriózní tajemno. Vše 
však v obecném ranku podivuhodných, 
neuvěřitelných příběhů, jednoduše řečeno 
hrůza a horror. V každém z těchto tema-
tických bloků se Grabiński k tématu staví 
z mnoha různých pohledů, úhlů a přístupů. 
A to ať už jde o železnici, kterou evidentně 
miloval, nebo o oheň a plameny jako tako-
vé. Ohledně erotiky se pak musí uznat jistá 
míra otevřenosti a ochota zajít dál, než by 
se z obecného hlediska čekalo. Ani v jed-

nom případě, obzvláště ohledně erotiky, 
nejde o jakési prvoplánové povrchní pomr-
kávání. Grabiński jde co nejvíce do hloub-
ky. Nevyhýbá se ovšem ani až ironickému 
žertovnému přístupu (Požářiště).
V každém z těchto neformálních bloků se 

najde výborný příspěvek, ať už jde o temný 
železniční majstrštyk Slepá kolej, kouřem 
a popelem nasáklou Osadu dýmů či Bílé-
ho vyjevence nebo psychologicky erotizu-
jící titulní V domě Sáry nebo Szamotovu 
milenku.
Grabiński se ve své tvorbě věnoval jak 

psychologické stránce hrůzy, tak temným 
hlubinám lidské duše a jejím tendencím 
propadat mnohočetnému podmanění ať už 
z jakéhokoliv podnětu (Strojvůdce Grot). 
Ve sbírce nalezneme většinu autorova stě-
žejního povídkového díla s širokou paletou 
tematického záběru. Jde o příběhy myste-
riózní, otevřeně horrorové, v nichž se lidský 
jedinec střetává s přímočarou hrůzou, ale 
i plíživým děsem, či nepříjemným odhalo-
váním lidských povah a duší nebo psychic-
kým i tělesným vampyrismem. Jsou zde 

STEfAn gRABIńSkI: v DOmě 
SáRy A jIné pOvÍDky

recenze
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příběhy až kouzelně mrazivě krásné, psy-
chologicky deptající, osudově nevyhnutel-
né. Lidé si v nich zahrávají nejen s tajem-
nem, ale i s ostatními lidmi, jejich povahou, 
dušemi a existencí, setkávají se také s nevy-
světlitelnými záhadami a silami a podléhají 
jim v nevyhnutelnosti všehomíra.
Stefan Grabiński je často označován za 

polského H. P. Lovecrafta. Dobrá, taky 
za polského E. A. Poea, ale Lovecraftovi 
byl současníkem a i tato sbírka se tak stá-
vá ukázkou ne jakéhosi polského epigona 
samotáře z Providence, ale ukázkou obec-
né žánrové tvorby a polohy tehdejší doby. 
Podle všeho totiž Grabiński dílo HPL ne-
znal, jen „prostě“ tvořil ve stejné době. Na 
druhou stranu, mezi dílem obou autorů 
se dají nalézt výrazné rozdíly, Grabińsky 
se orientoval převážně na psychologic-
kou stránku hrůzy, nevyhýbal se ženským 
postavám a nevěnoval se moc „kosmické 
hrůze“. Používal však stejné tematické zá-
pletky oblíbené v oné nebo dřívější době. 
V tomhle ohledu je zajímavá např. zdán-
livě Stevensonovská povídka Czelawův 
problém, jejíž prvoplánovou podobnost 
s Jekyllem a Hydem vyvrací obsahově 
a hloubkově rozsáhlý doslov překladatele 
Libora Martínka.
Výbor obsahuje valnou většinu Grabińské-

ho zfilmovaných povídek (polští filmaři se 
k němu v průběhu posledního staletí vra-
celi opakovaně).
Možná někomu nesednou všechny po-

vídky, jinému zase ono tematické rozvržení 
a seřazení povídek, či dokonce velký rozsah 
(možná tohle je kniha, kde by nebylo na 
škodu číst povídky namátkou, na přeskáč-
ku), ale jako celek dokonale a kompletně 

zobrazují autorův um a rozsah. To vše je 
doplněno úvodními tematickými ilustra-
cemi a již zmíněným rozsáhlým doslovem.
Co může v celkovém pohledu působit ru-

šivě je fakt, že některá jména byla přelože-
na/počeštěna a některá ne, já osobně bych 
preferoval sladění buď/anebo, takhle to ne-
jednou dost bije do očí.
V každém případě však edice Alrúna na-

kladatelství Volvox Globator odvedla zá-
služnou a chvályhodnou práci, nejen po 
stránce obsahové, ale i ohledně formy. Už 
pro ten fakt, že umožnila seznámit se s jed-
ním z nejvýraznějších polských horroro-
vých autorů i v češtině.

• Honza Vojtíšek
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Nesuďte mě, když ani nevíte, proč 
jsem to udělal. Měl jsem důvod, kte-

rý pro mě byl pověstnou poslední kapkou. 
Dalo by se říct, že šlo o mnohem méně, 
než kapku. Kdyby se svět neobrátil vzhů-
ru nohama, snad bych ani nelitoval toho, 
čeho jsem se dopustil. Ale nehody se stá-
vají, víme?
Zároveň mě děsí i to, že je tu zase. Nemá 

zrovna dobrou náladu, což bude nejspíš 
kvůli tomu, co jsem jí provedl. Asi si 
o tom nechce promluvit, o našem malém 
problému. Ale i kdyby toho byla schopná, 
tak stejně nemůže vést plodnou diskusi 
na téma našeho vztahu.
Ptáte se proč?
Protože bez jazyka se špatně mluví. Teď 

jak o tom zpětně přemýšlím, jazyk jsem 
jí vyřízl jen z rozmaru. Jako odvetu za 
to, jak moc mě tím orgánem rozčilova-
la. Začíná být pěkně vzteklá a já naopak 
unavený. Ještě unavenější, než za celé naše 
manželství.
A co se stalo?
Měl jsem svoje určité rituály, hlavně po 

práci, která mě vyčerpávala jak fyzicky, tak 
psychicky. Byl jsem rád, když jsem se mohl 
rozvalit na gauč, vykouřit spoustu cigaret 
a zároveň se opít na hranici nevědomí. 
Moje žena to však netolerovala. Kašlete 
na to, zda byste to tolerovali vy! Vaše prá-
ce není tak náročná jako ta má…
…a přesto že má žena věděla, čím nás ži-

vím, neměla ani snahu to pochopit. Jako 
by se nakazila od své matky, která tvrdila, 
že bych si měl najít lepší povolání. Něco, 
díky čemu budu přínosem. Nejspíš to její 
matka neměla v hlavě v pořádku. Dělal 
jsem hodně záslužnou práci. Jenže jako 
v jiných kšeftech i v tomto byl najednou 
přetlak. Na jedno malé městečko v Již-
ních Čechách jsem stačil jen já a ne další 
tři. Konkurence vytáhla s modernějším 
přístupem, drahými přístroji a lepší pro-
pagací. No a poptávka po mně šla tedy 
do útlumu, zatímco výčitky mé ženy stále 
sílily. Proto jsem dostal ten úžasný nápad. 
Budu si svou práci uměle vytvářet. A když 
to udělám, budu na místě vždy jako prv-
ní. A lidé samozřejmě sáhnou po tom, co 

Manželská vs. 
světová krize

Ivana Gašparíková
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mají po ruce. Ani nevzdechnou po před-
ražené konkurenci.
Můj ďábelský plán, musím se u toho při-

rovnání smát, měl ale jednu velkou trhli-
nu. Kde a s kým začnu?
Všechno chce nejprve otestovat, zda to 

bude fungovat. A tak se vrátíme zpět na 
politý a propálený gauč, kde jsem vegeto-
val a spřádal své první plány.
Úderem třetí odpolední hodiny, na vte-

řinu přesně, se rozrazily dveře, do kterých 
vtrhla má milovaná zákonitá manželka. 
Nevím, jak to dělala, ale vždy přišla s ta-
kovou dávkou výčitek, že jsem ani netušil, 
zda to, co říká, je pravda. Věděl jsem, že 
chodila vždy po práci ke své matce. Co 
tam asi ty dvě dělaly? He? Nikdy na mě 
nenechaly kousek suchý.
„Když si něco půjčíš, tak to vrať tam, kdes 

to našel. Už mě nebaví každé ráno hle-
dat… posloucháš? Milane, koukej se na 
mě, když ti něco říkám. To je neuvěřitel-
ný! Takhle se chová ženatý muž? Já dřu 
jako mezek, abychom měli co jíst a ty se 
tady… Milane! Neříkej mi, že si zase… 
no to snad ne! Máma měla pravdu, zase 
jsi ožralý jako to hova…“
Přes její masité rty se valily laviny slov 

a slin. Netušil jsem, jak u toho byla schop-
ná dýchat. Tehdy mě napadl ten bravurní 
plán s jazykem. I teď jsem za to vděčný. 
Ale jsem pitomec. Kdybych se tenkrát 
soustředil i na jiné části těla… byl by můj 
konec aspoň přívětivější.
V jednom se však má milovaná mýlila. 

Dnes jsem si alkohol odpustil. Potřeboval 
jsem zůstat při smyslech. A když její rty 
vypustily poslední slovo, kterým tak ráda 

častovala mou osobu, uhodil jsem ji kladi-
vem do hlavy.
Co pak následovalo? Rajské ticho.
Ani jsem si nepamatoval, kdy jsem byl 

naposledy se svou ženou v jedné míst-
nosti a ona mlčela. Užíval jsem si to do 
té doby, než začala chrčet. Přísahal bych, 
že jsem tam zaslechl výčitku, že mám 
ránu jako holka. Ale tím si nejsem jistý. 
No, možná to tak vážně bylo, protože pro 
mou ženu by to bylo typické. Pro jistotu 
jsem jí zasadil další dvě rány. A do třetice 
to nejlepší, tak dostala i tu.
A bylo to.
Udělal jsem to.
Nyní však nastala další fáze mého poči-

nu.
Je neuvěřitelné, jak se mi život vysmívá. 

Do jednoho příjemného manželského 
balíčku jsem dostal příšernou tchýni, při-
zdisráče tchána a dva důchodce přes plot, 
kteří podporovali mou nyní již zesnulou 
ženu. Na druhou stranu mi to v mém 
současném plánu krásně hrálo do karet. 
Ale i tak mi to nebylo tak platné, jak jsem 
očekával.
Přišla další trhlina.
Moje žena byla neuvěřitelně neforem-

ná. Její tělo protestovalo i po smrti. Když 
jsem ji omotával provazem, aby se s ní 
lépe manipulovalo, její výraz mě pořád 
peskoval. „Udělej to tak, děláš to jako ponoc-
ný, jsi fakt úplný hovado…“ Vzteky jsem 
na ni řval, ať už drží hubu, ale ona se po-
řád a pořád cpala do mé hlavy, aby mě na-
pomínala. Tady došlo k tomu, že její jazyk 
definitivně opustil stroj na výčitky. Opět 
jsem prožil tu euforii, kterou ve mně ti-
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cho vyvolávalo. A v tom rauši jsem si ani 
neuvědomil, že bych udělal něco špatně. 
Kdybych se trochu hlídal a nebyl jak malé 
dítě na Vánoce, určitě bych tomu, co se 
děje teď, zabránil.
Ale to je otázka. Dalo by se tomu vůbec 

zabránit? To už se nedozvím. Teď se mu-
sím poprat s následky. Díky bohu, že ni-
kdo netuší, kde to začalo. Takto se zapsat 
do historie lidstva… ne díky, nechci.
Ale zpět k mé mlčící manželce.
Jakmile se v mé hlavě spojily slova mrt-

vola a sousedi, hned bylo jasné, co bude 
mým dalším krokem. Pod rouškou tmy 
jsem se plížil jako sama smrt se svou že-
nou přes trávník… Je pravda, že jsem na-
dělal tolika povyku, až se v domě starých 
důchodců rozsvítilo a mým směrem vy-
hlédla hlava v natáčkách. Nenapadlo mě 
nic lepšího, než jí zamávat a ona mi po-
zdrav velice pomalu oplatila. Pak se oto-
čila a nejspíš volala manžela, ať se jde taky 
podívat, co vyvádím blízko jejich zahrady 
s něčím podezřelým u nohou. To už jsem 
ale nelenil a odvalil manželku s vypětím 
všech sil do okrasných keřů, které tolik 
milovala a skočil za ní. Spíše na ni. A jak 
to pro mě bylo nepříjemné za jejího živo-
ta, tak to bylo nepříjemné i po jejím sko-
nu. Akorát jsem se nemohl rozhodnout, 
co z toho bylo horší.
V křoví jsme se schovávali velice dlou-

hou dobu. V takových momentech lidé 
přemýšlí o různých věcech. Ani já na 
tom nebyl jinak. Neustále jsem se vracel 
do okamžiku, kdy jsem svou ženu potkal 
a pořád nemohl přijít na vysvětlení, co mě 
přimělo s ní žít. Neprošla žádnou změ-

nou po svatbě, jak všichni tvrdí. Těžko 
bych vám vysvětloval, co mě vedlo k tomu 
jí navléknout prsten. Vždyť jsme neměli 
nic společného, krom vzájemné nenávisti. 
Možná právě kvůli chuti toho druhého 
zničit… možná proto.
Po dlouhé době se konečně v domě 

manželů zhaslo. Vyplížil jsem se ze své-
ho úkrytu a pohyby hodnými ninji jsem 
se dostal k pletivu. Ani jsem nepotřebo-
val kombinačky, plot byl jen naaranžován, 
aby tam byl. Dal se odhrnout a v klidu 
projít. Konečně jsem odhalil záhadu, jak 
se jejich pes dostával k nám na zahradu, 
kterou využíval jako záchod. To povzbu-
dilo mé úmysly. Oni exkrementy a já mrt-
volu!
Vrátil jsem se ke své ženě a táhl její úcty-

hodnou váhu skrz plot. Myslel jsem si, 
že to bude fuška, ale to mě nenapadlo, že 
větší fuška bude vykopat hrob. Když jsem 
pomyslel na její míry, zděsil jsem se.
Další problém vyvstal, když jsem si pro-

hlížel možná místa, kam ji zakopat. Kdo 
si nevšimne na pěstěné zahradě čerstvé-
ho hrobu? Sice starouškům oči již tolik 
nesloužily, ale tohohle by si vážně všimli. 
Nakonec jsem se rozhodl pro kompost. 
Bylo to nejlepší řešení v mém impulziv-
ním plánu.
Za dvě hodiny čisté práce bylo dokonáno. 

Stačilo již vyčkávat, kdy se duch mé ženy 
postará o nepohodlí obyvatelů domu.
Ano správně jste uhodli. Byl jsem lovcem 

duchů. Protože i když si to nepřipouštíte, 
něco mezi nebem a zemí vážně existuje 
a svět potřebuje lidi jako jsem já.
A kdo jsem já?
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Zapomeňte teď na mou ženu a kompost 
a soustřeďme se na mě. Protože tohle je 
o mě a já vám dlužím vysvětlení.
Jmenuji se Milan Rohožka a už v mládí 

jsem tušil, že nejsem obyčejné dítě. Měl 
jsem nadání vidět to, co mnoho jiných ne. 
Bohužel dítěti nikdo nevěří, a když jsem 
matce vesele vypravoval, že babička stále 
žije, prostě mě šoupla ke cvokaři. Moje 
matka se s ničím nikdy moc nepárala. 
Když přišla na otcovu nevěru, prostě mě 
sbalila a odjela do jiného města. Když ne-
měla peníze, tahala k nám domů každý 
den jiného strýčka. Strýček pak vrazil do 
ruky matce několik stovek a s omluvným 
úsměvem mým směrem odešel. Nikdy 
žádný z nich nezůstal déle, než musel. To 
mě v mých osmi letech fakt trápilo. Chtěl 
jsem si hrát s legem nebo slepovat leta-
dýlka, ale strejdové o mě zájem nejevili. 
Tenkrát, když z našeho domu odcházel 
pan učitel Masanský, stál jsem u domov-
ních dveří. Styděl jsem se a napjatě oče-
kával matčin hněv. Byl jsem přesvědčený, 
že učitel přišel bonzovat, neboť jsem na 
něj při matice plival papírové kuličky.
„Já se omlouvám,“ vypadlo ze mě. Ma-

sanský se zarazil. Chvíli tak postával s ru-
kou na klice a velice rozpačitě, aniž by se 
na mě podíval, odpověděl.
„Já taky.“
Pak už jsem ho potkával jen na školních 

chodbách, když dělal dozor. Vždycky se 
vypařil, když jsem se objevil. Když mi 
v patnácti letech došlo, že u nás doma 
nedonášel, ale zanášel vlastní ženě, zlomil 
jsem mu nos. Přišlo mi to správné, více 
méně bezdůvodné, ale správné. Měl se 

mnou aspoň slepit jedno podělané leta-
dýlko!
Ale matce bylo úplně jedno, jak se to je-

vilo mě. Oznámila mi, že v patnácti letech 
jsem dost velkej na to, abych se o sebe po-
staral a vyčíslila mi náklady na život pod 
její střechou. Jak jsem říkal. Nikdy se s ni-
čím nepárala.
Moje vize a návštěvy babičky skončily. 

Alespoň jsem si to myslel. Daly mi po-
koj na začátku puberty a vrátily se v oka-
mžiku, který se ale vážně nehodil. Moje 
poprvé, zářez, první zásun, vyprázdnění 
zásobníku, nebo první ohřátí krocana… 
říkejte si tomu, jak chcete, bylo nejspíš 
nějakým paranormálním re-spouštěčem. 
Na svou první milostnou akci jsem se při-
pravoval snad od té doby, kdy jsem přišel 
na to, že někdo tam dole žije vlastní život. 
A byla to Sabina. O tři roky starší dívka, 
která si mě vyhlédla jako svou novou se-
xuální kořist. Dnes tak nějak chápu, že se 
jí líbilo, když jsem jí odevzdával veškeré 
své vydělané peníze z brigád. Nakonec 
i nejspíš na základě toho, že jsem byl po-
slušný, dovolila, abych se dostal i jinam 
než na prsa. Ach… Ta Sabina…
No ale k mým vidinám. Ještě teď cítím 

nervozitu, když si vzpomenu, jak si mě 
Sabina osedlala jako mladého hřebečka 
a já se snažil myšlenkami brouzdat u své-
ho školního projektu Důvody první světo-
vé války. Ne, že by Sabina byla nějak nud-
ná, právě naopak. Její teplý klín mé tělo 
dostával do naprosté euforie a já chtěl bejt 
za vážně vytrvalého hrdinu. Však prá-
vě k tomuto směřoval můj několikaletý 
a poctivý ruční trénink. Ach… Ta Sabina.
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Před očima se mi natřásala její pevná 
prsa a Německo odplouvalo daleko za 
horizont mého vědomí. Od mého prv-
ního šťouchu uplynula sotva minuta 
a už jsem cítil, že ani vteřinu navíc nej-
sem schopen vydržet. Poskakující ňadra 
zrychlila rytmus a Sabina zahekala. Těs-
ně před vrcholem se však stalo něco, co 
dokonale uzemnilo mou super-erupci. Za 
ramenem jsem postřehl vrásčitou, strha-
nou tvář s propadlými důlky. Ta vetchá 
a již tolik let pohřbená postava seděla za 
Sabinou jako spolujezdec a bílé vlasy se 
okolo ní vlnily jako babí léto.
„Babi!“ uniklo mi z hrdla a prudce jsem 

odmrštil Sabinu. Ta čekala cokoliv jiného, 
jen ne to, že se proletí z gauče rovnou na 
konferenční stolek. 
Sabina odešla s krvavým šrámem na čele 

a s hromadou nadávek na rtech. A já zů-
stal v obýváku se zaraženou erekcí a s du-
chem babičky na gauči.
Právě v tom obýváku jsem se rozhodl vy-

užít svůj talent a lovit duchy. Je to zvlášt-
ní, že? Místo cvokaře jsem započal svůj 
podnikatelský plán. Smažení hranolek ve 
fast foodu jsem ukončil a vrhnul se na to, 
co mi šlo. Připouštím, že první kroky byly 
hodně nejisté a s prvním duchem jsem si 
užil své. Ano, správně. Babička byla prv-
ní experiment a i trochu větší sousto, než 
jsem předpokládal. Po dlouhém roce, kdy 
jsem se ji pokoušel přimět k tomu, aby vy-
padla do světa duchů, nebe nebo pekla, či 
kam tyhle energetické lidské pozůstatky 
odchází, jsem se naučil mnohé. Nakonec 
jsem úspěšně uhodil razítkem do zásil-
ky s názvem Babička a odeslal ji Pryč, 

jak jsem si místo odchodu duší nazval. 
Vlastně to ani nebylo tak komplikované. 
Stačilo jen matku seznámit s prachatým 
chlapem a zajistit, že on ji jen tak nepošle 
k šípku. Trvalo to rok, ale nakonec jsem 
jednoho podnikatele nad hrobem našel 
na seznamce, celkem oplzlé seznamce, 
a matku mu předhodil. Ta je dodneška 
šťastně zazobaná a v nejbližší době chys-
tá pohřeb. Babička tedy mohla spokojeně 
odejít do Pryč, neboť už ji nic k pozem-
skému světu nevázalo. Tak starostlivá ta 
žena byla.
Jakmile se mi dostávalo dost zakázek, 

nechal jsem střední. Nebylo třeba studo-
vat obor, který mi k ničemu stejně nebude 
a nebylo třeba se strachovat o to, že ne-
bude práce. Možná i kvůli tomu, že jsem 
pořád honil zesnulé, jsem neměl tak skvě-
lý čuch na živé. Protože jinak si nedoká-
žu vysvětlit svou ženu. Dalo by se říct, že 
byla velice podobná mé matce. Lákalo ji 
šustění peněz a cinkání mincí. Ale i tak jí 
to bylo málo, nebo spíš si na mě potře-
bovala stěžovat, neboť to je… tedy byla 
její nejsilnější vlastnost. A ten alkohol, 
buďme k sobě upřímní, konkurenční boj 
je tvrdý.
A teď zpět!
Po dlouhých letech manželského utr-

pení, jsem spal jako nemluvně. Sice jsem 
svůj spánek podpořil několika pivy, ale 
úspěchy by se oslavovat měly.
Účinky mé včerejší práce na sebe nene-

chaly dlouho čekat. Proto jsem nebyl pře-
kvapený, když jsem ráno viděl souseda, 
který se zachmuřeným výrazem rázoval 
po příjezdové cestě k mým dveřím. Ne-
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chal jsem ho tam otálet delší dobu a po-
koušel se tvářit nonšalantně.
„Dobré ráno, sousede,“ řekl jsem, když 

jsem mu nakonec přeci jen otevřel.
„Jak pro koho dobré,“ zamračil se.
Krotil jsem se, abych se nepousmál. „Děje 

se něco?“
„Ano děje! Vaše žena napadla mou man-

želku. Zavolal jsem policii a myslím si, 
že byste to měl vědět… nevěděl jsem, že 
Alena pije,“ vysypal ze sebe a díval se na 
mě s dávkou výčitek. Ztuhl jsem a potře-
boval chvíli, abych si utříbil myšlenky.
„Jak to myslíte? Je mrt …“ zarazil jsem se 

a nechal slovo nedokončené.
„Myslím to tak, že mou ženu napadla! Je 

nepříčetná, zavřel jsem ji u nás v koupel-
ně. Taky mě napadla!“ Zvedal hlas, téměř 
křičel a mával mi před obličejem ováza-
nou rukou. Stál jsem a nevěděl, co mám 
dělat. Propadal jsem čiré hrůze. Jak bylo 
možné, že to přežila? Ne, to nebylo mož-
né. Naklepal jsem ji poctivě jako řízek.
„Tak snad půjdete se mnou, ne? Policie je 

už na cestě. No co koukáte? Taková ostu-
da!“ Lamentoval celou cestu přes trávník. 
Táhl mě za sebou a jeho železný stisk ne-
byl snad ani nutný.
Šel jsem jako mátoha. Byl jsem v šoku.
Sousedka postávala na prahu domu 

a šrámy na tváři stále slabě krvácely. Když 
mě viděla, přivřela oči jako šelma, která 
se chystá zaútočit. Místo útoku však jen 
pozvedla bradu. 
„Běžte si pro ni,“ řekla suše a šla za mnou 

do útrob domu.
Chtěl jsem poznamenat, že nebude ráda, 

když za ní půjdu zrovna já, že mě určitě 

taky napadne. Ale to bych se musel při-
znat, že jsem se ji pokusil zabít. Všechno 
bylo jako ve snu, když jsem se natahoval 
ke klice a otevřel dveře.
Při pohledu na ni se mi potvrdilo, že sou-

sedi mají velké problémy se zrakem. Moje 
nebožka manželka stála u umyvadla celá 
zkroucená. Místo úst jen rudá skvrna plná 
sražené krve, její oči se na mě mrtvolně 
zadívaly. Pak vyrazila a řvala u toho jako 
zvíře.
Tohle nebyl duch! To potvrdil tupý náraz 

do dveří, když jsem se je snažil zabouch-
nout, přímo před jejím nosem.
Měl jsem smůlu.
Zase!
Byl jsem příliš pomalý a její macatá ruka 

se dobývala mezi dveřmi a rámem. Šát-
rala a snažila se mě polapit. Za mnou se 
rozeřvala důchodkyně a přehlušila i svého 
chotě, který křičel něco o tom, zda jsem 
se úplně nezbláznil. Že jí můžu ublížit.
„Je mrtvá! Je mrtvá! Je to zombie!“ je-

čel jsem na oplátku já a snažil se jí těmi 
dveřmi ruku amputovat. Sousedka šla 
do mdlob. Soused mě strhával ze dveří. 
V nastalém chaosu se přeci jen dveře roz-
letěly a moje žena byla venku.
Puštěná ze řetězu.
Bestie lačnící po mém mase si dala nej-

prve předkrm. Důchodkyně stále ječela 
překvapením, když jí má žena rabovala 
útroby a cpala si je do chřtánu.
„Utíkej!“ řval jsem na souseda, který se 

v šoku nemohl pohnout. Nejspíš měli 
zcela odlišný vztah se svou ženou, než já 
a moje zombie manželka.
Nestaral jsem se o to, co se s ním stalo. 
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Měl jsem na práci úprk, a protože cesta 
ven byla zablokována, musel jsem běžet 
první možnou cestou a to rovnou do ku-
chyně. Marně jsem se snažil otevřít okno, 
které ne a ne povolit. Bylo neuvěřitelné, 
jaká karma se mě držela. Málem jsem 
omdlel, když se za mnou ozvalo podiv-
né mlasknutí. Jako ve zpomaleném filmu 
jsem se otočil za zvukem.
„Ale ne, kruci…“ zabědoval jsem a ne-

spouštěl zombželku, zalitou čerstvou 
krví, z očí. Z koutku úst jí cosi viselo a já 
se nechtěl ani pokoušet uhodnout co.
Pomalu jsem se sunul za stůl, abych měl 

alespoň malou obranu před rozzuřenou 
zombie. Ta potvora mě nespouštěla z očí. 
Z jejího hrdla se ozvalo náhle něco jiné-
ho. Přes rty se jí utvořila krvavá bublinka, 
která praskla a pak něco jako: „ …vfe-
-ech-o-chr-ofl-ááh-khneg…“. Což jsem 
si volně přeložil jako „všechno odflákneš“.
Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale popa-

dl jsem vázu, majestátně se tyčící na stole 
a broušené sklo zasáhlo manželku do již 
tak zdeformované hlavy. Její oči zakmita-
ly a tupý pohled se změnil na pohled „se-
žeru ti obličej!“ Okamžitě jsem zalitoval 
své chyby.
„Zlato, promiň. Já jsem nechtěl… no tak 

neblbni. Promluvme si! Zlato?… lásko… 
do háje!“ Nemotorným pohybem byla 
u mě dřív, než by to zvládla za plného 
zdraví. Ale cesta ven byla náhle volná. 
Vyběhl jsem okolo stolu zpět k místu, 
kde si má žena pochutnávala na tuhém 
mase.
Pohled to nebyl hezký, o to víc nebylo 

pěkné, když jsem uklouzl v kaluži krve 

a dopadl do sousedčiných vnitřností. 
Kousek od nás seděl zády opřen soused 
a držel si rozervané hrdlo. Oči mu div 
nevylezly z důlků. Natahoval ke mně 
zakrvácenou ruku, ale já už se snažil od-
plazit pryč od mozaiky krve a vnitřností. 
To nejspíš povzbudilo mou ženu, která 
se objevila vzápětí. Asi jsem ji po dlouhé 
době přitahoval.
Byla bez sebe.
Sebral jsem veškerou svou sílu a odvahu 

a běžel k vchodovým dveřím. Div jsem 
jimi neproběhl jako stádo splašených 
volů.
Oslepilo mě ranní slunce a zachránili 

dva uniformovaní muži. Alespoň jsem si 
myslel, že zachránili. Dva strážníci stá-
li a nejspíš si dávali dohromady, co mají 
najednou dělat. Strach v jejích očích byl 
znatelný, nebyl to však strach z mé ženuš-
ky, ale ze mě.
Chápu, že pokud se na někoho vyřítíte 

krvavý jako řezník, na jiný výraz se ne-
zmůžete. Ale já potřeboval zachránit. 
Tak jsem svůj výstup podpořil výkřiky 
a máváním rukama nad hlavou. Jeden 
z policistů vytáhl zbraň a hulákal mi něco 
nazpět. Chtěl jsem zastavit, protože vy-
hlídka smrti se mi nelíbila, ale zároveň 
jsem se nechtěl dostat do spárů manžel-
ky. Z každé strany číhala smrt.
Z ničeho nic se po sobě policisté podívali 

ještě udiveněji, když se mi do závěsu do-
stala má žena. Teď namířili i na ni a sami 
netušili radostí co. Prostě jen šermovali 
zbraněmi ze mě na ni a bledli a zelena-
li, jakoby mezi sebou soutěžili, kdo bude 
mít horší odstín.
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Co vám mám říkat…
Den blbec.
Od incidentu uběhlo několik dní a jed-

no vám povím. Tohle jsem nečekal. Celé 
naše poklidné město Písek se změnilo 
v město zombie.
Byli všude.
Hladové a neukojené oživlé mrtvoly. 

Doteď nevím, co jsem udělal špatně. Jak 
se to vymklo kontrole? Před pár dny bych 
odpřísáhl, že něco jako zombie neexistu-
je. Duchové to ano, ale zombie? Takové 
pohádky… No…
Před dvěma dny odvysílala televize re-

portáž, kde s vědci hledali příčinu. Kde 
se vzaly chodící mrtvoly? Kdo byl paci-
ent nula? A já se nemohl zbavit pocitu 
viny, že jsem odsoudil svět k záhubě. Jak 
by řekla manželka, všechno odfláknu. 
Dokonce i její vlastní vraždu. Ale jak se 
mi sakra mohlo povést z ní udělat něco 
takového? Asi vážně něco mezi nebem 
a zemí je…
Jeden přínos bych v tom však viděl. 

Přesedlal jsem na jinou práci. Přeci jen, 
pokud nikdo neumírá, nejsou duchové 
a tím pádem nemám co dělat. Stal jsem 
se lovcem těchto neumírajících ohavnos-
tí. Nebo spíš se stanu.
V současné chvíli zkouším co taková ne-

mrtvola vydrží. A taky si myslím, že jsem 
ve své ženě přeci jen našel něco, co mě na 
ní fascinuje. Ať zkouším, co zkouším, ne-
daří se mi ji zabít. A v tom tkví můj pro-
blém, než se stanu lovcem na plný úva-
zek, musím přijít na způsob, jak nakonec 
nemrtvé donutit zemřít.

Ivana Gašparíková (*1995)
Absolventka 
ekonomické 
školy, pra-
cuje v zá-
k a z n i c k é m 
centru tuzem-
ského operá-
tora a žije ne-
daleko města 
Písku. Psaní se 
věnuje již od 
dětství. Prvot-
ní tvorba byla 
zaměřená na 
syrové mezi-
lidské vztahy 

a nejniternější zákoutí lidské mysli. 
Většina pokusů o publikaci této rané 
tvorby skončila odmítnutím kvůli syro-
vosti a brutalitě. Ještě pod dívčím jmé-
nem Prajerová začínala zveřejňovat své 
texty na internetových stránkách za-
měřených na začínající autory a autor-
ky. Časopisecky debutovala povídkou 
Dokonalá matka (Howard č. 4). Ob-
jevila se i v 7. čísle Howarda, vánočním 
speciálu slovenského e-časopisu Kobka 
a povídkou přispěla i do elektronic-
ké antologie Třináctá hodina (2013). 
Tiskem debutovala v antologii drable 
horrorů 66+6 hororů ve sto slovech 
(2014) a časopise Pevnost s povídkou 
Absurdita (05/2015). V současné době 
recenzuje knihy pro internetové strán-
ky Čteme české autory. Holduje kni-
hám, dobrému čaji a prostořekosti.
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LEISuRE BOOkS, SAmHAIn    
puBLISHIng, fLAmE TREE pRESS, 

uSA/vELká BRITánIE
horrorová nakladatelství ve světě

Cestu literárnímu horroru razí leccos: 
slavní autoři, oddaní editoři, věrní čtenáři 
a v neposlední řadě vizionářská naklada-
telství, která se odhodlají pustit do rizi-
ka a nabídnout něco specifického. Těm 
nejdůležitějším, klíčovým nebo nějakým 
způsobem výrazným, bych se chtěl na 
stránkách Howarda věnovat… část čtvr-
tá, Leisure Books, Samhain Publishing, 
Flame Tree Press.

Trojici nakladatelství v dnešním díle 
spojuje osobnost nejvýraznějšího sou-
časného redaktora horrorové fikce v an-
gloamerickém světě, Dona D’Aurii. 
Ve sféře horrorů působí zhruba od roku 
1995 a jeho sítem prošly stovky románů 
a povídkových sbírek, které vybíral k pu-
blikování a pomáhal vyladit.
Poprvé o sobě dal vědět, když v polovi-

ně 90. let pomohl pozvednout nepříliš 
výraznou horrorovou řadu newyorského 
nakladatelství Leisure Books, které bylo 

jedním z mnoha velkých nakladatelských 
domů specializovaných na vydávání ko-
merční paperbackové beletrie všemož-
ných žánrů – od westernů, přes fantasy 
po romance. Byla polovina devadesátek, 
horror po boomu osmdesátých let sta-
gnoval, na jeho místě kraloval thriller. 
Leisure Books (nakladatelství založené 
roku 1957) ani na vrcholu boomu nepa-
třilo k hlavním hráčům a mezi jeho au-
tory nezářil nikdo, kdo by vyhrával ceny 
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nebo udělal významnější díru do světa. 
(V tomto ohledu je zajímavé, že u nás, či 
přesněji na Slovensku, na počátku 90. let 
vyšly tři romány právě z tohoto naklada-

telství, jako zvláštní výkřiky do horrorové 
postkomunistické tmy; byl to Čas diab-
la Eda Kellehera & Harriette Vidalové; 
Kniha smrti Johna Tiggese a Rybník 
Simona Lawrence – vše přičiněním dnes 
už zaniklého nakladatelství Ámos). Pak 
ovšem přišel nápad horror resuscitovat 
a dát mu novou fazónu.

Sázka na Dona D’Auriu vyšla, protože 
přibližně od roku 1999 přivádí do firmy 
známější jména a zavádí systém vydávání 
dvou nových knih každý měsíc. V Leisu-
re Books se objevuje Graham Masterton 
nebo třeba také Richard Laymon, který 
do té doby vycházel především v Británii 
a doma v USA nebyl příliš známý. Rozjet 
novou řadu pomohl i klub předplatite-
lů a kolem roku 2000 byla řada Leisure 
Horror jedinou čistě specializovanou 
horrorovou edicí v prostředí velkých 
amerických nakladatelských domů. A vše 
měl na starost Don D’Auria – přijímal 
nové rukopisy a přejímal výrazné, i starší, 
horrory od malých nakladatelů, v rytmu 
dvě knihy měsíčně, od autorů z USA, 
Kanady a Velké Británie, a nebránil se 
ani povídkovým sbírkám. Postupně při-
vedl Jacka Ketchuma, Edwarda Lee, 
z Anglie Simona Clarka, Tima Lebbo-
na, Ramseyho Campbella. Pomohl rozjet 
kariéru Sarah Pinborough, Briana Keena 
nebo Johna Eversona. Nevydávali u něj 
sice velikáni typu Stephena Kinga, Cliva 
Barkera nebo Deana R. Koontze (ty si 
hýčkali ještě větší nakladatelé, kteří jinak 
horroru nijak zvlášť neholdují), ale velká 
část horroristů z první dekády 21. století 
v Leisure Books publikovala.
Všechny knihy měly stejný formát (kla-

sický paperback do kapsy), výraznou 
žánrovou obálku s výrazně uvedeným 
jménem autora a vyznačovaly se velkou 
čtivostí. Nekonaly se zde žádné velké li-
terární experimenty, přece jen šlo o větší 
komerční nakladatelství, ale v takto vy-
kolíkovaném prostoru to žilo a fungo-
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valo. Knihy vycházely v desetitisícových 
nákladech, prodávaly se v knihkupec-
tvích, na letištích, v supermarketech, 
v Americe i v Evropě.
Česky z této slavné dekády vyšlo pět ro-

mánů Richarda Laymona a Red, Po se-
zoně, Dívka od vedle a Schovka Jacka 
Ketchuma, jinak nic.
A potom přišel pád. Klasický paperbac-

kový nakladatel neustál nástup e-knih 
a klesající prodeje a v druhé polovině 
roku 2010 se zhroutil. Nepomohl ani 
rychlý pokus začít vydávat knihy elek-

tronicky, protože špatná komunikace ze 
strany vedení vyústila v rozepři s autory. 
Ti najednou zůstali ve vzduchoprázdnu. 
Někteří se stáhli k malonakladatelům 
(Edward Lee, Brian Keene, Wrath Ja-
mes White), jiní přestali psát. V horro-
ru se rozmohly e-knihy, tisk na zakázku 
(print-on-demand) a vydávání vlastním 
nákladem s prodeji přes platformy typu 
Amazon.
Na zánik velkého nakladatelství doplatil 

i Don D’Auria, ale netrvalo dlouho a po 
patnácti letech u Leisure Books a mnoha 
vydavatelských úspěších dostal nabídku 
stát se editorem horrorové řady naklada-
telství Samhain ze Cincinnati, které ve-
dle nejrůznějších typů romantiky dostalo 
chuť začít vydávat temnou fikci, byť se na 
ni dosud nezaměřovalo.

K Samhainu si D’Auria přivedl několik 
autorů z LB, například Johna Eversona, 
Ramseyho Campbella, Stephena Lawse 
nebo Bryana Smithe. Objevili se v něm 
Stephen Graham Jones, Adam Cesare, 
debutuje Jonathan Janz. Samhain knihy 
vydával jako print-on-demand, jako nad-
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standardně velké paperbacky, které vždy 
doplňovala e-kniha (a leckdy vycházela 
dříve než tištěný svazek). Opět žádné 
velké experimenty, důraz byl na příběhy, 
klasický horror v rozsahu 200-300 stran, 
tentokrát už prakticky bez povídek a an-
tologií. To trvalo do roku 2015… kdy za-
vírá krám i Samhain.
Ač mají k dispozici obří trh, knihy není 

nutné překládat, lze je prodávat napřímo 
třeba přes Amazon, nakladatelé horroru 
v Americe poslední dobou opravdu běž-
ně krachují, a dochází ke stále většímu 
drolení – vznikají stále další a menší nové 
projekty. Pořád ovšem platí, že velká jmé-
na zůstávají u velkých hráčů, ale nikdo už 
nemá žádnou specializovanou řadu… 
tedy až do roku 2018, kdy se v londýn-
ském nakladatelství Flame Tree Press 
(součást Flame Tree Publishing) rodí 
ediční řada Fiction Without Frontiers 
a do křesla hlavního redaktora usedá… 
Don D’Auria.

Flame Tree je tradiční, středně velký 
nakladatel, který už léta vydával různé 
dárkové publikace, knihy o umění, ces-
tování, literární klasiku. Ekonomická zá-

kladna je tady stabilní, nová žánrová řada 
nevzniká na zelené louce. Knihy navzdo-
ry trendu nevycházejí jako print-on-de-
mand a jsou široce distribuovány. Systém 
u Fiction Without Frontiers je podobný 
jako u Leisure Books: zhruba dvě knihy 
měsíčně, jednotné vizuální pojetí. Kni-
hy mají podobu větších paperbacků, ale 
současně se hned objevují i ve vázané, 
elektronické a audio podobě. Ač jsou vy-
dávány v Británii, prodávají se i v Ame-
rice a firma se prezentuje jako anglo-
-americká (Londýn & New York). Jistou 
obměnou od předchozích působišť Dona 
D’Aurii je, že součástí edičního plánu 
jsou i science fiction, thrillery a fantasy, 
sice jen zčásti, ale v mixu je nalezneme.
Od podzimu 2018 už vyšlo několik de-
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sítek titulů. Z horrorů to byly novinky 
Johna Eversona nebo Jonathana Janze, 
několik románů Ramseyho Campbella, 
které o pár let dříve vydali malí nakla-
datelé v limitovaných edicích (a vedle 
nich například i Campbellův román The 
Influence z roku 1988, podle něhož byl 
ve Španělsku loni natočený film La in-
fluencia – Pod vlivem). Přetiskuje se 
několik románů, které vydal Samhain 
a kterým Don D’Auria věří natolik, že 
si podle něj zaslouží trvalejší přítomnost 
na trhu. Vedle starších osvědčených jmen 
se objevují i nová, například Catherine 
Cavendishová nebo D. W. Gillespie. Na 

letošní podzim se v této řadě chystá prv-
ní reprezentativní horrorová antologie 
(After Sundown), kterou sestavuje Mark 
Morris a v níž budou mít povídky autoři 
jako Grady Hendrix, Michael Marshall 
Smith nebo Tim Lebbon.
Česky z této řady zatím nic nevyšlo, ale 

chystá se… Román Johna Eversona The 
House by the Cemetery (Dům u hřbito-
va) z roku 2018, jeden z prvních titulů ve 
Fiction Without Frontiers, román který 
vybral a editoval Don D’Auria, připravu-
je Carcosa k letošnímu Halloweenu.

• Milan Žáček
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I Čechy mají svého „Lovecrafta“, tedy pro-
slulého spisovatele, který psal v éře klasic-
kého horroru přelomu 19. a 20. století. Tak 
jako Lovecraft umisťoval velkou část svých 
příběhů do Nové Anglie, Gustav Meyrink 
(1868-1932) do démonizované Prahy.

Meyrink (vlastním jménem Meyer) 
ovšem nebyl Čech. Narodil se ve Vídni 
jako nemanželský syn württemberského 
státního ministra Friedricha Karla Go-
ttloba von Varnbühler a bavorské dvor-
ní herečky Marie Wilhelmine Adelheid 
Meyerové. Vzhledem k rodišti a poz-
dějšímu dalšímu pobytu ve Vídni ho 
s určitými výhradami můžeme přiřadit 
po bok rakouským autorům. Němec-
ká Wikipedie o něm hovoří přímo jako 
o rakouském spisovateli. Od roku 1883 
žil v Praze, která na něj silně zapůsobi-
la svým geniem loci. Lákala ho zákoutí, 
tiché uličky a všechny ty pozoruhodné 
historky, které jejich pověst oživovaly. „Je 
v té čtvrti hrůzno jako nikde na světě. Ni-
kdy není jasno a nikdy úplně noc. Odkudsi 
vychází matný, mdlý svit, jako fosforesku-
jící pára line se z Hradčan dolů na střechy. 
Zahneš do uličky a vidíš jenom mrtvé šero; 
v tom vytryskne ze štěrbiny okna přízračný 
světelný paprsek a prudce jako zlomyslná 
jehla tě bodne do zornic. Z mlhy se vynoří 
dům – se zalomenými rameny a s ustupu-
jícím čelem – a bezduše jako zdechlé zvíře 

Gustav meyrink
tÉMa/profil
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civí z prázdných vikýřů k nočnímu nebi. 
Vedlejší dům se nakloní a žádostivě zašilhá 
rozzářenými okny na dno studny, jestli v ní 
ještě je zlatníkovo dítě, které se tam před sto 
lety utopilo.“ Takto třeba píše o démonic-
ké Malé Straně v Rostlinách dr. Cinde-
relly.
Praha je v Meyrinkově díle nejen kuli-

sou, ale přímo i hybatelem děje a charak-
terů, mystickým městem: „Vypadá to, jako 
by mrtví volali nás živé na místa, kde kdysi 
trávili své pozemské bytí, aby nám pošepta-
li, že Praha nemá své jméno nadarmo – že 
je ve skutečnosti prahem mezi životem po-
zemským a nadsvětím, že je prahem daleko 
užším než na jiných místech země… pak 
kráčíme jakoby pod jakýmsi vlivem, nevi-
díme a neslyšíme nic, co bychom už dávno 
nevěděli, ale odnášíme si pocit, na který 
nelze zapomenout do pozdního stáří – po-
divný pocit, jako bychom nějakým způso-
bem překročili práh.“ (Neviditelná Praha, 
Unsichtar Prag).
Na jednu stranu Meyrink Prahu milo-

val, na druhou nenáviděl. Tak se odvá-
žil vydat i provokativní a dehonestující 
obraz naší matičky v povídce Praha. 
Optimistické líčení města ve čtyřech 
obrazech: „Jen zřídka vědí Angličani nebo 
Francouzi, kde Praha leží – neboť, jak sto-
jí v bibli, zvolili lepší stránku. (…) Řeka 
Blatava, která pramení v jižních Čechách 
a posléze se přece jen vlévá do Labe, moudře 
protéká městem co nejrychleji. Prostoduché-
mu cizinci se na první pohled jeví mohutná 
jako Mississippi, je však jen čtyři milimetry 
hluboká a plná pijavic.“ 
Matka Gustava opustila, když mu bylo 

pouhých 17 let. Absolvoval obchodní 
akademii a brzy poté se společníkem 
založil bankovní dům Meyer & Mor-
genstern. Včlenil se do pražské bohémy, 
věnoval se šermu, veslováním, šachům, 
vlastnil jeden z prvních automobilů 
v Praze. Byt v ulici Na Příkopech měl 
přeplněný starožitnostmi a bizarními 
předměty, pořádal spiritistické seance, při 
nichž se holdovalo drogám. Začal se za-
bývat okultismem, alchymií (prý se sna-
žil extrahovat zlato ze zvířecích výkalů), 
po nějakou dobu propadl józe. Příčinu 
jeho zájmu o spiritismus a okultní nauky 
dle jeho vlastních slov můžeme spojovat 
s jistou zásadní událostí roku 1891. Teh-
dy se rozhodl spáchat sebevraždu. Tak-
řka v momentě, kdy si přikládal hlaveň 
revolveru k hlavě, mu kdosi pod dveře 
podstrčil spis s titulem O životě po smr-
ti. Meyrink se do spisu začetl a svůj zá-
měr již neuskutečnil.
V roce 1902 byl křivě nařčen z bankov-

ních podvodů a zatčen, ve vězení strávil 
tři měsíce. Mezitím se o něm rozšířilo 
obrovské množství pomluv: že do svých 
obchodních machinací zapojil spiritis-
mus a vyvolával duchy svých zákazníků. 
O rok později definitivně opustil Prahu, 
žil ve Vídni, pak v Montreaux a ve Starn-
bergu nedaleko Mnichova. Původně ne-
měl Gustav Meyrink pražádnou touhu 
věnovat se psaní, literatura ho ničím 
nepřitahovala. Po ztroskotání svých ban-
kéřských aktivit musel najít nový způsob 
obživy. Zpočátku psal satiru, kterou si, jak 
praví zlí jazykové, vybíjel vztek směrem 
ke svým nepřátelům. Zmíněný jedovatý 
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1916), Valpuržina noc (Walpurgisna-
cht, 1917), Bílý dominikán (Der weisse 
Dominikaner, 1921), Anděl západního 
okna (Der Engel vom westlichen Fen-
ster, 1927). Je paradoxem, že Meyrinkova 
románová díla byl vždy schopen správně 
interpretovat pouze čtenář, který měl jis-
té znalosti esoterických nauk. Pro ostat-
ní, kteří byli s to sledovat pouze „vnější“ 
dějovou linii, se romány stávaly více či 
méně nesrozumitelné.
Životnější částí Meyrinkova díla jsou 

povídky, soustředěné do řady sbírek, na-
příklad Der heiße Soldat und andere 
Geschichten (1903), Orchideen (1904), 
Wachsfigurenkabinett (1907), Netopý-
ři (Fledermause, 1916), ovšem zdaleka 
ne o všech textech v nich uvedených se 
dá říci, že jsou horrorového charakteru. 

humor pak vnesl i do hrůzostrašných po-
vídek, což lze považovat za jeho osobitý 
přínos světovému horroru.
Asi nejproslulejším jeho dílem je mys-

teriózní, ne tedy horrorový román, Go-
lem (Der Golem, časopisecky 1913/14, 
knižně 1915), který se odehrává v Praze 
zhruba kolem roku 1890, kdy probíhala 
asanace židovského města. Současnost 
se v něm navíc prolíná s dobami rudol-
finské éry. Román mu přinesl obrovskou 
mezinárodní popularitu a snad každý, 
kdo se aspoň trochu zajímal o literaturu, 
ho znal. Jedná se o typický iniciační ro-
mán, popisuje příběh hrdinů (a potažmo 
i čtenářů) na jejich „cestě za poznáním“, 
za tajemným duchovním obsahem. Po-
dobně laděné jsou i další Meyrinkovy ro-
mány Zelená tvář (Das grüne Gesicht, 
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U nás byl pak v roce 1967 v edici Světová 
četba vydán reprezentativní výbor drob-
ných Meyrinkových próz pod názvem 
Černá koule. 
Meyrink ve svém díle spojoval prvky 

novoromantismu s nově se formujícím 
expresionismem. Plně u něj funguje or-
ganické propojení satiry, fantaskní gro-
tesky a horroru. Tím je mi třeba velmi 
blízký. Můžu přiznat, že já osobně jsem 
z jeho vzoru vždycky těžil mnohem víc, 
než z někdy uváděného švandrlíkovské-
ho humoru (Meyrinkovi jsem věnoval 
jednu povídku, Noc před pohřbem, už 
v první naší povídkové knize Mrazivé 
příběhy, 2012). Typickým prvkem jeho 
próz bývá též horečnatý sen, halucinační 
vize, neschopnost rozlišit mezi realitou 
a bludem, motiv šílenství. Některé povíd-

ky obsahují úplné výbuchy hrůzy, děsu, 
ošklivosti, zejména tam, kde se objeví ně-
jaký zlosyn, například sadistický perský 
učenec Mohamed Daraše-Koh (např. 
Preparát), nebo někdo jiný (Rostliny 
dr. Cinderelly). Právě Daraše-Koh stál 
i u zrodu mého démonického Peršana 
v povídce Živý plot (Výprodej nočních 
můr, 2014). V pozdějších Meyrinkových 
dílech se projevuje čím dál větší opar my-
sticismu, který oslabuje děj a pointy pří-
běhů. Jeho beletrie se tak postupně stáva-
la spíš nezáživným výkladem duchovních 
učení. Zcela určitě i to stálo za pozdějším 
poklesem Meyrinkovy popularity, možná 
se na něm podepsala i změna vkusu čte-
nářstva, s níž se nebyl schopen vyrovnat.
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Už za války musel čelit štvavé 
kampani kvůli antimilitaristickému 
smýšlení, došlo i ke konfiskaci jeho 
děl. Po velkých literárních úspěších 
nastala doba útlumu, která se pro-
jevila nedostatkem finančních pro-
středků, zhoršoval se též jeho zdra-
votní stav. Navíc rodinu postihla 
tragédie, jeho syn v roce 1932 utrpěl 
těžký úraz při lyžování a následně 
kvůli obavám z ochrnutí spáchal 
sebevraždu. Několik měsíců poté 
zemřel i Meyrink. To už však byl 
jen stín někdejšího světoznámého 
spisovatele.

• Petr Boček
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SLEnDER: THE EIgHT pAgES
recenze 

Nádech, výdech. Srdce mi zběsile tluče. 
Ne, že bych byl vyložený strašpytel, ale 
právě jsem si (ačkoli jsem si kdysi řekl 
„nikdy víc!“) znovu zkusil zahrát The Ei-
ght Pages. A zase z toho mám nervy na 
hadry. Ve své době byla tato počítačová 
hra relativně známá (nebo jsem alespoň 
měl ten dojem), takže by byla škoda se 
s touhle esencí děsu nesetkat tváří v tvář.

Vývojář: Parsec Productions
Rok vydání: 2012

Pro ty z vás, kteří neznají mýtus o Slen-
dermanovi – na internetu toho najdete 
více, než by vám bylo milé. Slenderman 
je bytost, jejíž minulost, původ či moti-
vace jsou neznámé. Je to štíhlý, vysoký 
humanoid, postrádající obličej či alespoň 
jeho náznaky. Povrch jeho těla je bledý, 
v naprostém kontrastu s předpisovým 
černým kvádrem, které nosí. Obvykle 
o něm ani nevíte, všimnete si ho spíše 
omylem, v pozadí fotografie či záběrů 
kamery. A čím více o něm víte, tím více 

ví on o vás. Začne se vám zjevovat, vy-
trvale, bez systému. Čím dál blíž. Nedá 
se mu utéct. Pokud vaše plíživé šílenství 
skončí smrtí, máte štěstí. Většina jeho 
obětí totiž zmizela, jako by snad nikdy 
neexistovala…
Takže pamatujte, jakmile se o něm jed-

nou doslechnete, jste ztraceni. (Nemáte 
zač.)
Říkáte, že se Slendyho nebojíte? Tak to 

abychom se vrátili k tématu. Na motiv 
řádění Slendermana vzniklo i pár počí-
tačových her. První z nich, dodnes volně 
stáhnutelný Slender: The Eight Pages, 
zaznamenala značný úspěch. Vývojáři 
na něj tedy pochopitelně ve vidině zisku 
navázali (hůře hodnoceným a placeným) 
pokračováním Slender: The Arrival. 
V něm se sice hráč dostane do nových 
prostředí v lepší grafice, ovšem po nějaké 
době se ze hry poněkud vytratí údernost 
prvního dílu.
Právě ráznost a jednoduchost je tím, co 

z původního Slender: The Eight Pages 
činí mrazivou záležitost. Dostanete se 
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do role postavy, která z nějakého důvodu 
překoná drátěný plot, táhnoucí se okolo 
zalesněného areálu jakéhosi opuštěného 
kempu či tábora. Je hluboká noc, mezi 
stromy se line mlha a nikde ani živáčka. 
Vaší jedinou „zbraní“ je světelný zdroj 
v podobě baterky (která se však po čase 
vybije) a schopnost utíkat (ale po čase 
se unavíte). Narazíte na místa, která ne-
působí přitažlivým dojmem, ani kdyby 
vás po areálu nepronásledoval nehybný 
Slenderman.
Což on zodpovědně dělá a docela se 

mu to daří. Aby tahle noční můra skon-
čila, musíte v areálu najít osm lístečků 
se vzkazy (No eyes!) nebo malůvkami 
(dětské malůvky stromů). Problém je 

v tom, že čím více stránek posbíráte, tím 
je Slendy rychlejší a efektivnější. Pokud 
jste superúspěšní a už máte nalezeny té-
měř všechny stránky, může se stát, že ta 
chapadla, co vašemu antagonistovi ros-
tou z obleku, vás zachytí. Osvobodit se 
je téměř nemožné…
Na tomto místě je záhodno se zmínit 

o hudebním podkresu. Soundtrack této 
hry je totiž stejně prostý a efektivní, jako 
hra samotná; kdyby se mě někdo zeptal 
na herní horrorové soundtracky, ten-
hle bych rozhodně zmínit neopomněl. 
Ozvučení se však nedočkáte ihned. Do 
chvíle, než naleznete první stránku, na-
sloucháte jen zvukům svých kroků. Pak 
se ozve onen chladný tlukot neživého 
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srdce… a co dva vzkazy, to děsivější hud-
ba.
Atmosféra houstne a jakmile se Slen-

derman objeví ve vašem zorném poli 
a obraz začne zrnit, navzdory zježeným 
chlupům (i těch, o kterých jste nevěděli, 
že je máte) zdrhejte, co to jde. A pokud 
vás chytí… no, nic vás na to nepřipraví. 
Řekněme, že to není pouhé bafnutí, ale 
rovnou INFARKT! Docela si dovedu 
představit, že člověka se slabším srdcem 
by tato hra dokázala zabít. Dobře si to 
rozmyslete!
Pokud máte pro strach uděláno a poda-

ří se vám hru dohrát až do konce (my 
ostatní se raději spolehneme na game-
playe odvážných a k smrti vyděšených 
youtuberů), měly by se vám odemknout 
bonusové módy. K možnosti hrát bez 
baterky tak přibude například příleži-
tost hrát ve dne, se změnami v chování 
hudby či s nekvalitně svítící baterkou. 

A vysloužíte si tím můj nehynoucí ob-
div, protože já se dál než za třetí lísteček 
bez čistého spodního prádla nedostanu.
I když…
Je otázka, zda The Eight Pages vů-

bec lze dohrát. Je zde údajně jeden taj-
ný (skutečný) konec, ovšem informace 
o něm se z oficiálních zdrojů po utlume-
ní Slendermanovy popularity záhadně 
vytratily. Dochovaly se pouze fragmenty 
v komentářích pod příspěvky na You-
Tube. Nejde o vymyšlenou informaci, 
existovalo i video (dnes už neexistující). 
V podstatě jde ale o to, že po sesbírá-
ní všech osmi kusů papíru máte ve hře 
přibližně osm sekund na to, abyste se 
urychleně vrátili zpátky do bodu, kde 
hra začínala. Což samozřejmě vyžaduje 
plánování a rychlý krok…
Tak odvahu a pevné nervy!

• Ondřej Kocáb



41

Občas se stane, že příběh naprosto přeros-
te žánr, zatlačí ho do pozadí a zaujme sám 
o sobě.

Režie: Albert Pintó
Scénář: Ramón Campos, Gema R. Neira, 
David Orea, Alvador S. Molina
Délka: 104 min.
Původ: Španělsko, 2020
Hrají: Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Se-
gura, Sergio Castellanos, Iván Renedo

Madrid. Polovina sedmdesátých let. Tříge-
nerační rodina z vesnice se přestěhuje do 
města. Prodají farmu, zpřetrhají prakticky 
veškeré své kontakty s minulostí, zadluží se 
a na titulní adrese koupí byt po smrti své 
předchozí majitelky čtyři roky neobydlený. 
Byt ve starém domě, s temnými chodba-
mi, blikajícími světly a tajemným nájemní-
kem, který jde po nejmladším z rodu. Není 
to však jen byt, který zahalují temné stíny 
a ještě temnější tajemství, jak se brzy ukáže. 
I samotná rodina je poznačena několikerý-
mi šmouhami. Proč se rodina přestěhovala? 
Kdo se to plouží jejich bytem, posílá vzkazy 
staršímu synovi, líčí na toho mladšího a sna-
ží se ho získat pro sebe?

V komentářích k Malasaña 32 často nara-
zíte na přirovnání/srovnání/přímá obvinění 
z vykrádání Insidious (ach, ta rozhledová 
krátkozrakost). Ano, tato španělská ducha-
řina zrovna dvakrát originalitou neoplývá, 
předkládá všechny klasické, již stokrát zpra-
cované (sub)žánrové propriety – zničehonic 
se zabouchávající dveře, samovolně se hou-

mALASAñA 32
recenze 
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pající křeslo, odnikud se kutálející kuličky, 
blikající světla (žárovky samozřejmě bzučí 
a chrastí jako zářivky), vyzvánějící odpojené 
telefony a nechybí ani tajemná postava, kte-
rá jakože ví a snaží se pomoci (zde kartička 
s modlitbou a tělesně i psychicky postižená 
žena na vozíku, rozmlouvající s duchy). Ma-
lasaña 32 však není pouhou kopií jediného 
filmu, pracuje s prvky prolínajícími se du-
chařským žánrem od Amityville Horror přes 
Poltergeist až po již zmíněný Insidious. Nut-
no dodat, že ne zrovna ve špatném směru.
Film dlouhou dobu působí spíše jen jako 

sled jednotlivých duchařských scén, než ně-
jak souvisle se odvíjející dějová linie příbě-
hu. Žánrová atmosféra se většinou projevuje 
nezbytnými lekačkami, hustější atmosféra 
se v nelekacích úsecích projeví hlavně jen 
u ne zcela vytěžené scény s posíláním lístků, 
některými časově mikroskopickými objevy 
a projevy „padoucha“ a hlavně v naprosto 
tísnivě úžasné scéně s loutkovým televizním 
pořadem. Až v samotném závěru se všechny 
střípky dějově propojí v dramatickém a po-
měrně zajímavém vyvrcholení.
Mezi pozitiva filmu jistě patří relativně 

„exotické“ (tedy neangloamerické) prostředí, 

dodatečně hozené ještě do sedmdesátkové-
ho retra i zajímavě pojaté a napsané postavy 
s neokoukanými tvářemi. Obzvláště dosud 
seriálová herečka Begoña Vargas ve své fil-
mové premiéře předvádí přirozeně trefný 
sympatický výkon. Pozitivní civilní přístup 
prokázal i Iván Marcos v roli hlavy rodiny. 
Patrně „nejznámějším“ a nejokoukanějším 
jménem z hereckého ansámblu je horrorový 
harcovník (namátkou od boku vyhledávače: 
Beneath Still Waters, [REC] 1-4, Las brujas 
de Zugarramurdi, The Conjuring 2, Scary 
Stories to Tell in the Dark či It 1-2) Javier 
Botet. Ten, pravda, moc prostoru nedostal, 
ale dokázal ho místy vytěžit k naprosté spo-
kojenosti. Ke kladným stránkám filmu se 
jistě řadí i druhoplánový (opravdu?) sociál-
ně-kritický podtext.
S ním se pojí i obecné shrnutí. Malasaña 

32 možná moc nezaujme jako horror, ale 
jako podmanivé a tísnivé sociálně-kritické 
(retro) drama je to poměrně silné. Nakonec 
to totiž nejsou bubáci, kdo v tomto filmu 
děsí, ale lidi samotní. Jejich pohledy a (ne)
ohledy na druhé.

• Honza Vojtíšek
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pAnÍ pIjAvIc
proti proudu 

I v temných dobách, kdy česká horrorová 
tvorba takřka neexistovala, se mezi námi vy-
skytovali autoři strašidelné beletrie – ovšem 
rozptýlení v čase a prostoru jak hvězdy na 
nočním nebi. A občas, když je dobrá kon-
stelace a viditelnost, narazíte zde na autory 
dosud neznámé a opomíjené. Příkladem jest 
například Jana Pacáková, jejíž autorská pr-
votina z roku 2013 s nadějným názvem Paní 
pijavic se mi dostala do rukou tím, že jsem se 
na internetu sám dopídil její existence.
A co na tento sborník říkají čtenáři?

Velké zklamání. (Nazli)
Žádný strach, žádný děs, jen trochu nudné po-

vídky s ne zcela jasnou pointou. (Rade)

To je vše. Následuje pár kladnějších pohledů 
na věc, které však hodnocení současných 35 
% přebít nezvládly. Takže mi nezbývá než se 
chopit obhajoby. Než se dostanu k jednotli-
vým povídkám, nejprve mi dovolte pár slov 
ke knize jako celku. Jak plyne z textu výše, 
v době jejího vzniku český horror v podstatě 
neexistoval. Takže napsat a pustit do světa co-
koli z oblasti temné fantastiky chtělo značnou 

dávku odvahy, šílenství či flegmatismu. Tím 
spíše, že knižních inspiračních zdrojů (neo-
vládáte-li v dostatečné míře angličtinu) bylo 
poskrovnu nebo se o nich až tolik nevědělo.
A to se projevilo i zde. Čekáte-li masakrál-

ní nářez nebo komplexní psychologii postav, 
rázně se tohoto sborníku vystříhejte. V opač-
ném případě se totiž zřejmě přidáte k nega-
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tivně hodnotícímu mainstreamu. Tato kniha 
totiž skýtá pohled do tajuplných zákoutí naší 
planety, kde jde skrz básnické opisy a znepo-
kojivou atmosféru cítit zejména vliv B. Stoke-
ra, E. A. Poea či H. P. Lovecrafta.
Už úvodní obálka má své pochmurné kouz-

lo, přitom jde jen o pouhé stromy v mlze, no-
řící se do temnoty. Navzdory tomu je na prv-
ní pohled nevýrazná a chybí na ní zasvěcující 
text, který by potenciálnímu čtenáři oznámil, 
co drží v rukou. Jasně, dočtete se, že uvnitř 
je „osm hororových povídek“. Ovšem jakých? 
Rozmlsaný čtenář si představí leccos. To 
může vysvětlovat negativní postoj čtenářstva 
– příběhy prostě nepřekonaly vysokou laťku 
očekávání, kterou si ohledně žánru vytyčili. 
Zejména pokud uvážíme, že z textu je znát 
určitá nevypsanost, naivita a mizivá korektu-
ra. Druhá věc je výrazně archaický sloh tex-
tu, který na druhou stranu podtrhuje celkové 
vykreslení ponuré atmosféry. Pokud by tam 
člověk přece jen hledal nechuťárny, najde je – 
ovšem obvykle se odehrávají spíše ve skrytu.
Přejděme k povídkám. Každá z nich je opat-

řena citátem, ozřejmujícím inspirační zdroj. 
Hned v prvním příběhu, Bezejmenná jáma, 
však každý horroru znalý člověk na první po-
hled rozpozná vliv Lovecrafta. Tajuplný řád 
jeptišek vysílá novicku řádu do děsivých hlu-
bin pod klášterem, aby nabrala vodu z léčivé-
ho pramene… a atmosféra houstne současně 
s každým jejím krokem do neznáma. Modrá 
krev nás pak zavede na pochmurné sídlo zhý-
ralých šlechticů, kde se na pozadí dění ode-
hrává cosi nekalého a hlavní hrdinka zjišťuje, 
že růžová budoucnost ji zde rozhodně neče-
ká. Titulní Paní pijavic je trochu zklamání, 
na druhou stranu jde o vzácný příspěvek k té-

matu vodníků a rusalek. Hořká čokoláda se 
z přírody přesouvá zpátky do civilizace; její 
hlavní postavou je zahořklý narušený učitel, 
který svým žákům na rozloučenou před let-
ními prázdninami uchystal (ne)milé překva-
pení. Je trochu škoda, že tato povídka nebyla 
lépe vypointovaná… Ovšem Otrávené trny 
toto lehké zklamání napravují – příběh se 
poměrně originálně odehrává ve staré Arábii, 
kde není nouze o intriky a každý krok může 
být ten poslední. Zejména pokud jste udělali 
hloupou chybu a teď vás bez ustání pronásle-
duje něco zlého. Noční návštěva je poměrně 
netradiční upířina, která si pohrává s myslí 
čtenáře skrze snění a spánek hlavní hrdinky. 
Děje je zde však pomálu. Osobně mě nejmé-
ně nadchnul Smrtihlav, který se odehrává 
v současnosti a na nočním hřbitově, ovšem 
příběh se jen nevýrazně sune vpřed bez hlubší 
myšlenky. Sbírku zakončuje povídka s pří-
hodným názvem Poslední polibek, která je 
mimo jiné v jistém bodě skvělou ukázkou 
toho, že hrůza se může odehrávat stejně dob-
ře v pravé poledne jako o půlnoci.
Na rovinu – tahle sbírka gotických povídek 

rozhodně není nic, z čeho se posadíte na za-
dek. Na druhou stranu určitě nejde o černé 
bahno podprůměru. Zejména milovníky star-
šího literárního horroru by kniha v záplavě 
současné moderny mohla potěšit. Potěšující 
je, že autorka zůstává i nadále literárně čin-
ná. Naneštěstí (nebo naštěstí, blahořečíte-li 
čtečky) se další povídkové sborníky objevily 
jen v elektronické formě. Nezbývá tedy než 
doufat, že v současném rozpuku horrorové 
literatury se třeba od Jany Pacákové časem 
dočkáme i dalších papírových knih…

• Ondřej Kocáb
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Čo dostanete, ak skĺbite motorovou pílou 
sa oháňajúceho Leatherfacea, mamičku 
milujúceho Normana Batesa a najvýstred-
nejšieho hororového módneho návrhára 
„Buffalo Billa“? Odpoveď nie je vôbec 
zložitá. Výsledkom tejto zdanlivo nerieši-
teľnej, vražednej rovnice je totiž neslávne 
známy Ed Gein, ktorý slúžil ako inšpirá-
cia pre všetky tri postavy. A okrem nich 
mnohé ďalšie filmy, príbehy, či piesne. 
Dokonca v päťdesiatych a šesťdesiatych 
rokoch vznikol jeho vlastný typ čierneho 
humoru. Kto bol Ed Gein a prečo nosil 
rôzne tváre? Hádam na tieto otázky do-
kážem aspoň sčasti odpovedať v nasledu-
júcom článku.

PRVý BOL ROBERT BLOCH 
A DESPOTICKÁ MATKA

Keď v roku 1957 Ameriku obletela správa 
o zatknutí päťdesiatjedenročného Edwar-
da Theodora Geina v malom mestečku 
Plainfield v štáte Wisconsin, spôsobila 
obrovský šok vo vtedy značne puritánskej 
spoločnosti. Na televíznych obrazovkách 
nebolo dovolené ani len ukázať manželský 
pár spiaci v jednej posteli. Naproti tomu 
správy hlásili o prípade muža, ktorý z hro-
bov ukradol deväť tiel a zavraždil ďalšie 
dve ženy, aby si z nich mohol vytvoriť su-
veníry a dokonca i odev.
Mnohých ľudí však jeho prípad fascino-

val. Jedným z nich bol i hororový spisova-
teľ Robert Bloch, ktorý v tom čase taktiež 
žil v štáte Wisconsin. Okamžite rozpo-
znal skvelý námet a o dva roky neskôr sa 
na knižnom trhu objavil jeden z najvplyv-
nejších románov dvadsiateho storočia, 

Psycho. Postava Normana Batesa – ne-
smelého muža v stredných rokoch, kto-
rý sa stará o izolovaný motel a celý život 
podriaďuje želaniam svojej puritánskej, 
hlboko veriacej matky, je ako vystrihnutá 
priamo z príbehu Šialeného Plainfield-
ského Mäsiara (takto média Eda Geina 
nazvali).
O rok neskôr prišiel do kín i film Psycho 

(1960) z réžie Alfreda Hitchcocka. Štúdio 
jeho natočenie niekoľkokrát odmietlo. 
Podarilo sa to, až keď sa samotný režisér 
podujal projekt zafinancovať. Hoci filmo-
vá verzia Normana Batesa sa od knižnej 
i reálnej, životnej predlohy odklonila, 
zložitý vzťah s despotickou matkou ostal 
centrálnym záujmom celého príbehu.
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Ed Gein tú svoju nenávidel a zároveň uc-
tieval. Preňho a jeho brata Henryho bola 
celým životom. Nedovolila sa im totiž 
stretávať s inými ľuďmi a pred okolitým 
svetom ich úplne uzavrela. Bez jej vedo-
mia sa ani nepohli. Okrem toho ich pod-
robovala kázňam o tom, že všetky ženy sú 
stelesneným zlom a pokušiteľkami, ktoré 
navádzajú na hriech.
Jedného dňa pribehol Ed na políciu 

s tým, že nevie nájsť svojho brata. Napriek 
tomuto vyhláseniu však doviedol vyšetro-
vateľov presne na miesto, kde objavili jeho 
obhorené telo. Našli sa na ňom zvláštne 
poranenia, ktoré sa nezhodovali s verziou 
o nehode a náhodnom uhorení, ale vy-
šetrovanie nakoniec neviedlo nikam. Tak 
zostal Ed sám s matkou Augustou. Staral 
sa o ňu, keď utrpela infarkt a ostala pri-
pútaná na lôžko, až kým v decembri 1945 
nedostala aj druhý, ktorému podľahla. 
Svedkovia tvrdili, že Ed na pohrebe pla-
kal ako malý chlapec. Jeho matka bola to 
jediné, čo ho spájalo s okolitým svetom. 
A teraz bol tomu koniec. Celý život sa mu 
rozpadol.
Neskôr (pri zatknutí) sa priznal, že to 

bolo práve jej telo, ktoré sa pokúsil vyko-
pať ako prvé. Ale nemohol sa k nemu do-
stať. Vo Wisconsine je totiž veľmi sypká, 
pieskovitá pôda a rakvy v hroboch preto 
často obklopia betónom. Ďalšie roky však 
neustále čítal nekrológ a číhal na to, až 
zomrie žena s podobným výzorom a te-
lom, ako jeho matka.
Taktiež opísal, ako sa v noci ihneď po 

pohrebe takých žien ponáhľal na cinto-
rín. Vraj to bolo najmenej štyridsať ráz, no 

väčšinou ho impulz prešiel a vrátil sa do-
mov naprázdno. V deviatich prípadoch si 
však mŕtvolu so sebou odviezol a prázdnu 
rakvu znovu zakopal, aby sa na nič nepri-
šlo. To všetko preto, lebo si zaumienil, že 
ak už nemohol mať svoju matku so sebou, 
musel sa ňou sám stať.

KOŽENÁ MASKA 
TOBEHO HOOPERA

Psycho (1960) sa stal okamžite obrov-
ským hitom a vo svete filmu posunul hra-
nice toho, čo sa mohlo dostať na plátna. 
Či už to bola krvavá scéna obnaženého 
tela v sprche, prvý záber toalety v kinách 
vôbec, alebo odhalenie skutočného vraha, 
ktoré naháňalo divákom dovtedy nevída-
nú hrôzu. To, čo tento film symbolizoval 
pre šesťdesiate roky, sa podarilo v sedem-
desiatych napodobniť snímku The Texas 
Chain Saw Massacre (1974). Ten sa 
odvážil vydať oveľa ďalej. Nadobro zme-
nil horor a zariadil boom slasherovského 
sub-žánru.
Inšpiráciu pre celú vraždiacu rodinu, no 

hlavne obrovitánskeho mäsiara, známeho 
ako Leatherface, získal režisér a scenáris-
ta Tobe Hooper rovnako z prípadu Eda 
Geina. Namiesto zložitého vzťahu s mat-
kou a hlbokých prejavov mentálnej poru-
chy sa však vybral po stopách úplne iného 
aspektu jeho života.
Podľa svedectva dievčaťa, ktorého rodi-

čia boli rodinnými priateľmi, uchovával 
Gein doma zmrštené hlavy. Tvrdil o nich, 
že sú to relikvie z Filipín, kde vraj počas 
Druhej svetovej vojny slúžil jeho bratra-
nec, a poslal mu ich. Neskoršie vyšet-
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rovanie však ukázalo niečo celkom iné. 
Nejednalo sa totiž o žiadne artefakty, ale 
o masky, ktoré si sám vyrobil a používal. 
Boli to tváre, opatrne stiahnuté z mŕtvol 
a vypreparované. Vyrezal diery pre oči, 
kožu potieral motorovým olejom a na 
pery aplikoval rúž.
Hooper z tichého muža, trpiaceho psy-

chózami a vidinami, spravil v istom zmys-
le karikatúru, groteskne neľudské mon-
štrum, pobehujúce s motorovou pílou 
a presne takouto maskou. Údajne preto, 
že realita bola až príliš skutočná a desivá.

KOSTýM Z ľUDSKEJ KOŽE
Thomas Harris sa stal azda prvým spi-
sovateľom, ktorému bolo umožnené zú-
častňovať sa na seminároch a vyspovedať 
agentov FBI z jednotky pre behaviorálnu 
vedu. V sedemdesiatych rokoch to bol 
prelom vo vyšetrovaní nových typov vrážd. 
Práve v tomto období a v tejto sekcii FBI 
vzniklo pomenovanie „sériový vrah“.
Z jeho poznatkov napokon vznikol ro-

mán Červený drak, v ktorom sa objavuje 
dnes už notoricky známy Hannibal Lec-
ter. Inšpiráciou pre túto postavu bol zrej-
me aspoň čiastočne Ted Bundy. No na 
jednom zo seminárov Harrisa veľmi zaujal 
prípad Eda Geina. Bol prezentovaný na-

priek tomu, že nespĺňal vytvorenú definí-
ciu FBI, podľa ktorej sa za sériového vra-
ha považuje iba páchateľ minimálne troch 
vrážd, spáchaných s časovým odstupom 
medzi nimi (toto pravidlo platí dodnes). 
Geinovi boli však dokázané len dve.
Harris sa pustil do ďalšieho románu 

a v roku 1988 sa na pultoch objavilo Ml-
čanie jahniat. Táto kniha a následný rov-
nomenný film z roku 1991 spôsobili ob-
rovský záujem o profilovanie páchateľov 
trestných činov. Vďaka hrdinke Clarice 
Starling sa vraj dokonca do tejto jednot-
ky FBI hlásilo zrazu nespočetne veľa žien, 
o ktoré bola dovtedy núdza. Nečudo, päť 
Oskarov a ďalšie dve nominácie pre horor, 
to je skutočne niečo nevídané.
Sošku si odniesli Anthony Hopkins za 

postavu Hannibala Lectera a Jodie Foster 
za spomínanú Clarice Starling. Ale zaslú-
žil by si ju rozhodne i Ted Levine za stvár-
nenie Buffalo Billa. Sériového vraha, kto-
rý unášal ženy, aby si z ich koží ušil vlastný 
odev, pretože túžil byť jednou z nich. Sé-
riového vraha, ktorý sa síce zrodil v hlave 
Thomasa Harrisa, ale pochádzal zo života 
Eda Geina.
Oblek, ktorý sa Buffalo Bill pokúšal ušiť, 
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sa našiel v Geinovom dome. Pozostával 
z korzetu pripevneného dvomi popruhmi 
a kožených legín, ktoré nosil v kombinácii 
s maskou. Jednej z obetí dokonca vyrezal 
vagínu, natrel ju nastrieborno a ozdobil 
červenou stuhou. Tú si údajne pripevňo-
val tiež. Takto prestrojený potom chodil 
po svojej farme a predstieral, že je svojou 
vlastnou matkou. Bola to akási svojská al-
ternatíva k operácii na zmenu pohlavia.

DOM JEDENÁSTICH MŕTVOL
Ďalším dielom, ktoré sa môže pýšiť náme-
tom zo života Eda Geina, je séria Firefly 
Roba Zombieho. Koncept k filmu House 

of 1000 Corpses (2003) a následne De-
vil‘s Rejects (2005) a 3 from Hell (2019) 
vznikol, keď režisér navrhoval atrakciu 
strašidelného domu pre Universal Studios 
Hollywood a je inšpirovaný príbehom 
z The Texas Chain Saw Massacre (1974). 
Dom tisícich mŕtvol nesie nápadne spo-
ločné prvky s farmárskou usadlosťou Eda 
Geina, kde ich nakoniec polícia našla je-
denásť. Stalo sa to takto:
V Plainfielde zmizla majiteľka miest-

neho železiarstva, Bernice Worden. V jej 
obchode sa našli stopy krvi a dôkazy, kto-
ré smerovali k Edovi Geinovi. Toho zatkli 
ešte v ten večer v lokálnych potravinách 
a polícia následne prehľadala jeho farmu. 
Telo nezvestnej ženy objavili v kôlni, za-
vesené za nohy, vypitvané a bez hlavy. Bola 
zastrelená. Ostatné poranenia vznikli až 
po smrti.
Pri obhliadke samotného domu sa našli 

mnohé predmety, ktoré si vrah vyrobil 
z tiel. Medzi nimi boli misky z vrchnej 
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časti lebiek, z ktorých kŕmil domáce zvie-
ratá, stolička potiahnutá ľudskou kožou, 
odpadkový kôš z rovnakého materiálu, 
lampové tienidlo z ľudskej tváre, mnohé 
masky, stĺpiky postele dekorované lebkami, 
opasok z bradaviek, 
deväť ženských po-
hlavných orgánov, 
srdce Bernice Wor-
den v plastovom 
vrecku a už spomí-
naný korzet s legínami.
Jeden z policajtov vytiahol masku z papie-

rového vrecka a okamžite v nej spoznal tvár 
miestnej obyvateľky Mary Hogan, o ktorej 
nikto už tri roky nepočul. Keď na ňu občas 
v krčme prišla reč, Gein často odpovedal, že 

nie je nezvestná. Je na jeho farme. Všetci to 
pokladali za nemiestny žart. Pri obhliadke 
si policajt taktiež všimol, že niektoré izby 
boli zabarikádované. Pôvodne ich použí-
vala Augusta, Edova matka. Uchovával ich 

presne v takom stave, 
v akom ich nechala 
a nikdy do nich ne-
chodil. Boli preňho 
akousi svätyňou.

DESIVEJŠí AKO HOROR
Ed Gein sa spočiatku odmietal akokoľvek 

vyjadriť. Sedel v cele tridsať hodín, kým ho 
nekonfrontovali s telom zavraždenej Ber-
nice Worden. Potom si vypýtal jablkový 
koláč posypaný kúskami čedaru. Keď ho 

Jeden z Geinovských vtipov, ktorý sa 
po jeho zatknutí hovorieval, údajne 

znel:
Čo povedal Ed Gein policajtovi, keď ho 

zatýkal? Ale no tak, majte srdce.
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zjedol, ku všetkému sa priznal. Nakoľko 
bol diagnostikovaný ako schizofrenik, do-
žil v štátnej nemocnici Mendota v meste 
Madison.
Jeho farma mala byť predaná v aukcii, 

spoločne so zvyškom majetku. Lákala veľa 
zvedavých turistov, ktorí si v miestnych 
zariadeniach zo žartu objednávali Gein 
Burger a vymýšľali množstvo morbídnych 
vtipov. Než sa však predaj stihol zrealizo-
vať, farmu zachvátil požiar a zhorela do tla. 
Jeho pôvod sa nikdy nevysvetlil, ale vo vše-
obecnosti sa predpokladalo, že ho založil 
niekto z miestnych, komu sa nepáčila po-
zornosť celej krajiny. Plainfield bolo totiž 
malé mestečko so sotva šesťsto osemdesia-
timi obyvateľmi. Samotný vlastník na túto 
správu údajne 
reagoval s ne-
záujmom.
Ed Gein 

zomrel vo veku 
77 rokov, 26. 
júla 1984 na 
zlyhanie respi-
račného systé-
mu v dôsledku 
rakoviny peče-
ne. Pochovali 
ho vedľa matky, s ktorou bol celý život spä-
tý až natoľko, že sa ňou túžil stať. Jeho ná-
hrobný kameň bol poškodený a ukradnutý. 
Podarilo sa ho však nájsť a momentálne 
je uschovaný na úrade miestneho šerifa. 
Napriek tomu však obyvatelia Plainfieldu 
tvrdia, že sa na hrobe ešte dodnes občas ob-
javujú kytice. Od koho sú? Nevedno.
Ďalšími filmami o jeho živote sú naprí-

klad Deranged (1974) z kanadasko-ame-
rickej koprodukcie, hororový snímok In 
the Light of the Moon (2000), či Ed 
Gein: The Butcher of Plainfield (2007), 
v ktorom ho stvárnil známy predstavi-
teľ Jasona Voorheesa, Kane Hodder. Stal 
sa taktiež predlohou pre postavu dokto-
ra Olivera Thredsona v seriáli American 
Horror Story: Asylum. Na albume Season 
of the Abyss (1990) americkej skupiny 
Slayer sa objavila pieseň Dead Skin Mask 
a na albume L.D. 50 kapely Mudvayne 
z roku 2001 zase pieseň Nothing to Gein. 
Obe inšpirované týmto vrahom. No a na-
koniec, jeho meno si vzalo ďalšie americké 
hudobné zoskupenie rovno ako názov.
Tak sa zavŕšil príbeh muža, ktorý sa za-

písal do pove-
domia ľudí ako 
jedno z naj-
hrôzostrašnej-
ších monštier 
histórie. V zvrá-
tenej hre o slá-
vu sériových 
vrahov, ktorí 
sa predháňajú 
v počte obetí, 
zdanlivo pre-

vláda. A to napriek tomu, že má na kon-
te iba dve vraždy. Ohavnosť jeho skutkov 
nemožno ospravedlniť ani tým, že bol sám 
obeťou týrania a psychickej poruchy.
Inšpiroval mnohých tvorcov strašidel-

ných hororových diel, ktoré sám rád čítal 
v komixovej podobe. Žiadne však nepre-
konalo v desivosti skutočnosť.

• Radoslav Kozák

Vo filme American Psycho (2000) parafrázuje 
hlavná postava Patrick Bateman výrok: „Keď vidím 

pekné dievča kráčať po ulici, napadnú mi dve veci. 
Jedna moja časť ju chce vziať von, rozprávať sa s ňou, 

byť k nej naozaj milý a zachovať sa správne. Tú druhú 
časť zaujíma, ako by jej hlava vyzerala napichnutá 

na palici.“ Tento citát pripisuje Edovi Geinovi, ale 
v skutočnosti patrí sériovému vrahovi Edovi Kem-
perovi, známemu ako „Co-ed Killer“. No čo, zdá sa, 
že Patrick Bateman sa v kolegoch z fachu nevyzná 

zďaleka tak dobre, ako v hudobných albumoch.
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Ernest si prsty sčesal vlasy z čela, opřel 
se o zeď a neohrabaně položil sklenici 

na svůj odložený plášť.
Oháknutí mladí muži, ve sportovním 

oblečení od Ralpha Laurena, imitace zbo-
hatlíků, si užívali dobré jídlo, dobrý tabák 
a dobrou jednosladovou Ernestových ro-
dičů v pseudo-tudorovském sídle, které 
se jevilo jaksi nezapadající mezi hamp-
tonskou smetánku. Zvířecí hlavy zavěšené 
na stěnách na ně shlížely mrtvýma očima. 
Kulečníkové stoly postávaly nevyužité 
v rohu.
„Fajn,“ řekl Ernest, „slíbil jsem vám něco 

zajímavého, že? Teď zjistíme, jestli na to 
máte koule.“
Caleb shodil na zem překříženou pavou-

kovitou nohu a nahnul se kupředu. Dout-
ník odložil – stejně se při kouření dusil 
– do přehnaně velkého popelníku a stoupl 
si do své plné výšky. Protáhl si ruce a špič-
ky jeho prstů se jen těsně nedotýkaly dva 
a půl metru vysokého stropu. „Ať to stojí 
za to,“ řekl s křivým úsměvem.
Ernest se ušklíbl. „Nebylo to jednoduché, 

ale rozhodně to stojí za to. Anebo bude, 
na konci. Je to skvělé!“
Ian, skoro neviditelný v rohu pokoje, řekl: 

„Cos udělal?“ Pohled jeho očí byl intenziv-
ní, jak šilhal na zbylé dva chlapce. Kudrna-
té kaštanové vlasy a dětská tvář prozrazo-
valy, že je ve svých devatenácti nejmladším 
z tria, ale jen o dva roky.
Ernest zavřel dvojdveře. „Trochu se ztište. 

Služebnictvo se tu ještě může pohybovat. 
Můžou nás slyšet.“
„Služebnictvo?“ odfrkl si Caleb, který 

věděl, že zaměstnance domu tvoří kuchař 
a pokojská. „Tak povídej, co je tvý velký ta-
jemství.“
Ernest si odkašlal a zúžil oči. „Slíbili jsme 

si, že bez ohledu na to, co se stane, bude-
me držet při sobě, že?“ Zaklepal prsty po 
okraji stolu.
„Jo, a co? Z čeho tak vyšiluješ?“ zeptal se 

Caleb, i když přikyvoval. „O co ti jde?“
Ernest mrkl, jeho dlouhé řasy skoro oprá-

šily vrcholky jeho tváří. „Já nevyšiluju,“ vy-
štěkl, ale rychle se uklidnil. „Studie lidské 
povahy. Experiment ve vytrvalosti.“

Pokus s podstatou 
lidství

Monica J. O’Rourke
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„Bla, bla, bla,“ vrátil mu Caleb. „Běž 
k věci.“
Ernest ho ignoroval. „Myslíš, že máš na 

takový experiment žaludek? Experiment, 
který nemusí být pěkný? Experiment, který 
– a to ti zaručuju – skončí… špatně?“
Caleb se zeptal: „Špatně? Jak to myslíš?“
„Už jsme nějaké pokusy dělali. Víš, ne? 

Takové testování. Sehnal jsem nám pokus-
ného králíka.“
„Jaký pokusy?“ zeptal se Ian, skoro šeptal.
Caleb natáhl hlavu. „Pokusného králíka, 

jo? Proč mám takový pocit, že nebude 
chundelatý a teploučký?“
Ernest se ušklíbl. „Ale ne, je velmi chun-

delatý a teploučký…“ Seděl na opěradle 
pohovky. „Pamatujete na hodiny profe-
sora Kleina, kde jsme se učili o síle lidské 
mysli a schopnosti lidského těla vytrvat za 
každou cenu? Já si nejvíc pamatuju fotky 
z koncentračních táborů s přeživšími ho-
lokaustu a snímky s japonskými válečnými 
zajatci. Vzpomínáte si?“ Na chvíli se od-
mlčel a díval se z Caleba na Iana. „Přemýš-
lel jsem o tom. Hodně. Uvažoval… však 
víte… co někdo může udělat…“
„Co může udělat…?“ zamumlal Ian. 

Vzduch v místnosti se zdál těžký, jako 
kdyby ho obalila bavlna. Přejel si jazykem 
rty, barva jeho tváří nyní ladila s barvou 
jeho vlasů.
Ernest ho ignoroval. „Má se to tak, že teď 

už není cesta zpátky.“
Caleb zavrtěl hlavou a řekl: „Přestaň cho-

dit kolem horký kaše. Cos udělal?“
Ernest zíral na Caleba, jako kdyby pře-

mýšlel, jestli má, nebo nemá spolužákovi 
odhalit své tajemství. „Už to začalo. Chci 

jen vědět, co od vás dvou čekat. Abych tak 
řekl, když půjdu ke dnu, jdete se mnou. Je-
den za všechny… však ty mušketýrské kecy 
znáte, ne?“ Vrátil se na židli a dlaní si třel 
ústa. „Takže. Můžu s klidem říct, že jsem 
poznal vaše… nitro. Věřím vám, pánové. 
My tři jsme napojení.“
Nikdo se nehádal. Když přišlo na politiku 

nebo náboženství, byli zajedno. Ian však 
nevěřil, že sdílí stejný morální systém jako 
Ernest. Ale byl ochoten poslouchat, to ano.
„Nalezl jsem… testovací subjekt. Chtěl 

bych zjistit, jak dlouho bude trvat než… 
no než… prostě než ho zlomím.“
„Zlomíš?“ zeptal se Ian. „Co to má přesně 

znamenat?“
Caleb se zahihňal. „Říkáš to, co si myslím, 

že říkáš?“
Ernest pokrčil rameny a začal se smát.
„Panebože!“ vydechl Ian s prsty roztaže-

nými před ústy. Na židli se naklonil kupře-
du a jeho výraz se náhle vyjasnil, když ko-
nečně pochopil, o čem Ernest mluví. „Jako 
vážně? Chceš zlomit něčího ducha? To je 
ono, že jo? Mám pravdu? Kurva, Erneste! 
Koho sis vybral?“
„Nolan Pierson.“
„Kdo to je?“ zeptal se Caleb, ale Ian jméno 

znal. Nolan s nimi chodil na psychologii 
a s Ianem a Ernestem na latinu a chemii. 
Se svými špatně střiženými černými vla-
sy a příliš velkými brýlemi ve stylu Buddy 
Hollyho, byl Nolan snadno zapomenu-
telný. Stipendiové dítě. Jeho otec pracoval 
jako údržbář v Harperově budově v západ-
ní části kampusu. Každá škola měla ales-
poň jednoho Nolana – dítě, jehož obleky 
od Searse nebyly nikdy úplně stejné a jeho 
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boty Payless se rozpadaly ještě před začát-
kem semestru. Dítě, které chtělo zapad-
nout, ale nemohlo si to dovolit, a tak byly 
jak jeho oblečení, tak jeho úsilí druhořadé.
Nolan byl konzumní lidskou bytostí.
Najednou si všichni tři v jednu chvíli uvě-

domili, že jsou opět napojení. A že sdílejí 
stejný morální systém.
„Toho?“ řekl Caleb. „Vím, koho myslíš. 

Ten nevydrží. Ten kluk je ztroskotanec. 
Panebože, vždyť je na stipendiu!“ Poslední 
část zašeptal, jako kdyby mluvil o obávané 
chorobě, jejíž vyslovení by mohlo snížit 
jeho společenský status.
„Pleteš se,“ řekl Ernest. „A právě tady náš 

pokus začíná. Kdo by byl lepší než právě 
takový ubožák, který musí celý život bo-
jovat za všechno, co chce? Člověk, co chce 
celý život zapadnout, ale nikdy to nezvlád-
ne. Kdyby v sobě neměl nějakou vnitřní 
sílu, dávno by si vystřelil mozek, n’est-ce 
pas? Tenhle člověk má to, co potřebujeme.“
„Jsi tak příšerně empatický,“ poznamenal 

Caleb s očima napůl zavřenýma. Odfrkl si. 
„Jak kdyby tě zajímalo, čím si tenhle údrž-
bářův synek musel projít.“
Ernest otvíral ústa, ale Ian ho předběhl. 

„Co mu chceš udělat?“
„Já? Ne já, ale my! Co my mu chceme udě-

lat.“
„Jasně, jasně. Takže, co?“
„Nějaké testování.“ Ernest se otočil na 

Caleba. „A abych odpověděl na tvou otáz-
ku, čuráku–“
„Já se tě kurva na nic neptal! Akorát ří-

kám, že máš hubu plnou keců. Meleš tady 
o tom, jakej je to chudák, co si prožil a po-
dobně, ale je ti to ukradený.“

„Jako tobě?“
Caleb pokrčil rameny. „Nikdy jsem neřekl, 

že by mě to zajímalo. Nezajímá. Ale ty. Ty 
jenom meleš pantem.“
Ernest se usmál. „Vážně? Už je v domě. 

A je jedno, jestli je mi ho líto, nebo ne. Já 
chci jenom experimentovat. Jak jsem řekl, 
už to začalo. Pozval jsem ho sem a něco 
mu dal do pití.“
„Dobře, takže to začalo,“ řekl Caleb. „Jsem 

v tom s tebou. Jdu do toho.“
„Jen tak?“ divil se Ernest.
„Věřím ti, chlape,“ řekl Caleb. „Jsme jako 

bratři. A tohle zní kurva zajímavě.“
Oba pohlédli na Iana. Ten si zkousl spod-

ní ret. „Jdu do toho. Vy víte, že jdu.“
Ernest spráskl ruce. „Dům máme jen pro 

sebe. Rodiče dali všem volno, když sami 
na víkend odjeli do města. Takže tu nezbyl 
nikdo, kdo by… hm… kdo by něco slyšel. 
Mimoto, Nolan je zastrčený na bezpečném 
místě. Zvukotěsném místě.“
„Dali všem volno, jo?“ posmíval se Caleb.
„Polib si, debile,“ pronesl Ernest. „Ne ka-

ždý má služebnictvo na to, aby mu utíralo 
ptáka.“ Prošel pokojem a nahmatal cosi za 
knihovnou. „Už jste někdy viděli takové ty 
staré filmy, které se odehrávají v gotických 
sídlech se spoustou tajných průchodů?“ 
Zastrčil panel skrytý za kopií 120 dnů So-
domy Markýze de Sadeho. Dveře vypada-
jící na první pohled jako součást stěny, se 
otevřely. Lehce pižmový puch zaútočil na 
jejich nozdry.
„Si ze mě fakt děláš prdel,“ řekl Caleb.
„Zmlkni.“ Ernest je uvedl dovnitř a zavřel 

za sebou. Každý z nich měl baterku a Er-
nest je vedl dolů chodbou, kde slyšeli jedi-
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ně své kroky a rovnoměrné kapání z netěs-
nící trubky.
Prošli několika dveřmi. Když prošli po-

sledními, Ernest na klávesnici naťukal 
několik číslic a zamkl je za nimi. „Nikdy 
nemůžeš být dost opatrný. A společnost 
nechceme.“
„Tohle jsi nainstaloval? Vypadá to nově.“ 

Jakmile vešli do místnosti, Ian si z obličeje 
setřel pavučiny. Cítil, jako kdyby se něco 
pálilo.
Ernest mu odpověděl: „Ne, já to neinsta-

loval, ale dost pochybuju o tom, že naši 
o tajné chodbě ví, natož o téhle místnosti. 
Já sám jsem ji objevil před pár měsíci. Do-
cela by mě zajímalo, co za zvrácenosti tu 
prováděl předchozí majitel.“
Světlo zahnalo temnotu. Uprostřed míst-

nosti stál velký, robustní řeznický stůl. 
Mladý muž s černými vlasy na něm ležel 
nahý a uvázaný s roztaženými končetina-
mi. Přes oči měl pásku, jeho brýle ležely 
na podnosu u jeho hlavy. V ústech měl 
roubík, což se nezdálo nutné, protože byl 
stále ještě v bezvědomí. Pomalé zvedání 
a klesání jeho hubené hrudi ale dávalo na-
jevo, že stále žije.
Ten zápach spáleniny…
Ian pohlédl do rohu místnosti. Na pře-

nosném vařiči cosi bublalo ve velkém hrn-
ci. „Co to je?“ zeptal se.
„Kovy,“ odpověděl Ernest. „Kombinace 

kovů, abych byl přesný. Roztavené staré fi-
gurky. Převážně olovo a cín. Křemen. Pro-
stě hromada věcí. Vše opatrně smícháno 
a testováno.“
„Testováno? Na čem?“ zeptal se Caleb.
Ernest vzhlédl. „Toulaví psi. Převážně.“

„Na co, ehm, na co jsou ty… kovy?“ zeptal 
se Ian.
Ernest otevřel nádobku s čichací solí a při-

ložil ji k Nolanovu nosu. „Uvidíš.“
Nolanova hlava se zakymácela ze strany na 

stranu. Napnul se proti svým poutům.
Na stolku hned vedle řeznického stolu bylo 

několik různých nástrojů. Ernest se postavil 
vedle a sebral notes a pero. Podával je Iano-
vi, ale ten je odmítl a ustoupil dozadu.
„Musíš dělat poznámky, Iane.“
„Proč já?“
„Protože Caleb je silnější. Možná budu po-

třebovat jeho pomoc při… však víš. Při té 
další práci.“
„Ani omylem. Moje písmo nebude v žád-

ném sešitě!“
„Idiote,“ procedil Ernest. „Jsme v tom 

všichni. Někdo poznámky psát musí a já to 
kurva dělat nemůžu. Já budu kurva zaměst-
naný na to, abych něco psal, debile. Mimo-
to,“ ukázal prstem na kameru na vrcholku 
stativu, „všechno tohle nahrávám. Takže 
běž do prdele s tím svým písmem. Z toho-
hle bude celý záznam.“
Nolan do svého roubíku křičel zoufalé 

a nesouvislé zvuky.
Ian vyrval notes a pero z Ernestových ru-

kou.
Caleb se přesunul přes místnost, aby pro-

zkoumal podnos s nástroji. „Erneste, ty seš 
fakt pořádně zkurvenej magor.“
Ernest mu podal svorky. „Začni s bradav-

kami. Jenom mu je neodšmikni.“
„Já?“ zkroutila se Calebova tvář. „Hele, to je 

trochu teplý. Já nechci…“
Ernest si povzdechl a promnul si ukazová-

kem oči. „Hele, tohle je experiment. Lékař-
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ský, ne sexuální. Když se ti postaví, zatímco 
budeš blbnout s jeho bradavkami, je to tvůj 
komplex. Jinými slovy, prostě to udělej! Je to 
součást pokusu.“
Caleb se přesunul ke druhé straně stolu. 

Zamračil se a přejel dlaní přes Nolanovu 
hruď, aby se mu bradavky postavily. Svorky 
pevně uchytil na svíjející se tělo. „Stejně ne-
chápu, čemu svorky na bradavkách pomů-
žou,“ zamumlal Caleb.
Ernest ho ignoroval a obrátil se na Iana. 

Řekl: „Připravený? Než cokoli napíšeš, chci, 
abys pomáhal subjekt připravit. Chci, aby 
ses do tohohle dostal.“
Ian udělal krok kupředu a Ernest mu podal 

další nástroj.
„Co sakra budu dělat s–“
„Všichni tři jsme studenti medicíny,“ řekl 

Ernest, „takže si to domysli.“
Ian věděl, co by měl s nástrojem dělat, 

ale…
„Zvládneš to?“ zeptal se Caleb. „Nepotře-

buješ pomoc?“
„Měl jsi problém se svorkami na bradavky, 

ale s tímhle jsi v pohodě?“ podivil se Ernest.
„Běž do hajzlu.“
Ian těžce polkl. „Já… asi, ale já nevím… 

prostě chci říct, že si nejsem jistej.“
„Prostě mu to strč do prdele,“ řekl Ernest.
„Ty máš vážný problémy,“ reagoval Caleb.
„Já vím, kam to patří,“ řekl Ian. „Jenom 

nechápu, co to má společnýho s tím tvým 
pokusem.
„Začneme pozvolna, Iane. Svorky, pár tru-

bek. Rozumíš?“ řekl Ernest. „Součástí expe-
rimentu je i studie odolnosti, malá i velká. 
Mám toho naplánovaného mnohem víc.“ 
„Jak poznáme, co cítí? Není to taky součást 

experimentu? Není zrovna tohle to, co bych 
měl psát?“ Ian nevěděl, jestli chce znát od-
pověď, anebo jen oddaluje, co má přijít. Dí-
val se na nástroj ve svých rukou. Najednou 
mu připadal velmi těžký.
„Jak si jako myslíš, že se cítí?“ usmál se Er-

nest. „Víš co? Zeptáme se ho za chvilku.“
„Ach jo.“ Ian pomazal konec zahnuté trub-

ky lubrikantem a zkusil ji vsunout do No-
lanova análního otvoru. „Ne, tohle nejde,“ 
řekl. „On… víte co, ne? On nespolupracuje.“
Ernest řekl Calebovi: „Donuť ho spolupra-

covat.“
Caleb pokýval hlavou a vzal si od Iana 

kovový nástroj. Tlačil ho proti Nolanovi 
a kroutil tak dlouho, dokud si nenašel svou 
cestu do svíjejícího se těla, přičemž trhal 
měkkou tkáň Nolanova řitního otvoru. Na 
stůl vytekla krev. Ernest hodil Calebovi le-
picí pásku a instruoval ho, aby trubku zajis-
til, jak nejlépe může.
Nolan křičel do roubíku, mlátil nohama, 

ale Caleb zasunul trubku ještě dál. „Drží 
to,“ řekl Caleb. Pak se obrátil k Ianovi: 
„Prostě na něj mysli jako na mrtvolu. Je to 
tak jednodušší.“
„Dobrá práce,“ řekl Ernest. Naklonil se 

nad Nolanovým obličejem. „Teď ti sundám 
roubík. Chci se tě zeptat na pár otázek.“
Nolanova hlava se kolébala jako plovák na 

jezeře. Ernest uvolnil roubík a Nolan křičel 
a prosil o pomoc. „Prosím!“ řval a zvedal 
hlavu ze stolu. „Bolí to! Vyndej to!“
Ernest zíral na Nolana, na tváři měl jen 

omámený úsměv.
„Ty zkurvenej psychopate!“ zaječel Nolan.
Ernest nacpal roubík Nolanovi zpátky do 

úst a mlaskl přitom jazykem. „To nemá 
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cenu. Je to kokot. To se dalo čekat. Nevadí, 
ta zajímavá fáze teprve přijde. Provedu ji 
sám, ale budu potřebovat pomoc.“
Vzal si z podnosu tenkou ocelovou trub-

ku – tak tenkou, že v podstatě připomínala 
kabel, ale byla dutá jako nejtenčí brčko.
Přesunul se kolem stolu, aby mohl ucho-

pit Nolanův penis, který ale nereagoval. 
„Chytni mu ho u kořene,“ řekl Calebovi.
„Ani omylem! Bradavky byly dost špatný, 

ale jeho ptáka se nedotknu!“
„Ty kreténe, seš medik! To si jako myslíš, 

že nikdy nesáhneš na cizího ptáka? Neří-
kám, abys mu ho vykouřil, chci ho jenom 
podržet. Říkám ti, v tomhle experimentu 
není nic sexuálního.“
„Medinu vytahuješ dost často,“ řekl Caleb. 

„Začíná to od tebe znít jako omluva pro to, 
aby sis mohl hrát s jeho čurákem.“ Očima 
uhnul a uchopil Nolanův penis. Klidně le-
žel v jeho ruce.
„Od obou potřebuju, abyste ho drželi tak 

v klidu, jak jen to jde. Iane, tlač mu hrudník 
dolů.“
Ernest stáhl předkožku Nolanova penisu 

a pokusil se mu trubičku zastrčit do mo-
čové trubice. Nolan ječel, mlátil hlavou, 
žíly na krku mu vyvstávaly pod kůží. Jeho 
tělo bylo pokryto souvislou vrstvou potu 
a zápach v místnosti byl směsí kovu, krve 
a pižma.
„Kurva,“ ulevil si Ernest, „držte ho.“ Ná-

stroj mu stále sklouzával. Vměstnat ho do 
úzké močové trubice bylo těžší, než si před-
stavoval. „Postav mu ho,“ štěkl na Caleba.
„To si ze mě děláš prdel?“ vyhrkl.
Konečně trubička prošla dovnitř. Ernest 

položil Nolanův penis a poodstoupil, la-

pal po dechu. Otočil se ke kameře a řekl: 
„Bože. Hotovo. Všechny trubice jsou na 
místě.“
Ian se posunul ke kraji stolu. V Nolanově 

rozkroku bylo několik kapek krve. Iana to 
vyděsilo, ale zároveň ho to v určitém smys-
lu… uhranulo.
„Připraveni začít?“ pronesl Ernest se škle-

bem. Podíval se na Caleba a řekl: „Vyber si 
otvor, jakýkoli.“
Caleb si prohrábl vlasy rukou a zatřepal 

hlavou. „Ty seš vážně pořádnej magor.“
Ernest hodil Calebovi pár pevných pra-

covních rukavic. „Začneme s prdelí. Ta 
trubka se zahřeje, tak si vezmi ty rukavice. 
Drž to pořádně. Aby mu trčela pěkně z pr-
dele.“
Caleb přikývl.
„Ochladí se to rychle,“ řekl Ernest. „Pře-

mýšlel jsem, že bychom ho mohli dát do 
vody, ale to by byla teprve osina v zadku. 
Jen si to představte, kolik lahví bychom sem 
museli nanosit. Ten dřez tady je nepouži-
telný.“ Ernest ponořil naběračku do rozta-
veného kovu a zamíchal.
„Když budeme rychlí, měli bychom být 

schopni toho dostat do trubky dost, než to 
kolem začne dělat moc velký bordel. Jinak 
všechno vyplácáme akorát na jeho nohy.“ 
Nabral si do naběračky a pozvedl ji. Pára 
stoupala, kovový zápach zesílil. „Na sobě 
tohle mít nechceme. Má to víc jak dvě stě 
stupňů, takže opatrně. A pracujte rychle. 
Rozumíte všemu?“
Caleb přikývl a pevněji chytil trubku vyč-

nívající z Nolanova zadku. Do trubky zasu-
nul velký trychtýř. Ian ustoupil, pozoroval 
je s výrazem odporu a hrůzy.
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„Až budu hotový, trubku rychle vytáhni. 
Prdel mu zalep páskou. Jasný?“ Ernest na-
lil obsah naběračky do trubky. Hned nato 
tekutina dosáhla svého cíle a Nolan se 
proměnil v berserka, v agonizujícím křiku 
sebou mlátil v provazech. Chvíli na to byl 
úplně klidný.
„To už umřel?“ vyhrkl Caleb. Vytáhl oce-

lovou trubku z Nolanova zadku, přikryl ho 
obvazy a páskou zajistil, že tekutý kov ne-
bude unikat.
Ernest sebral z podnosu stetoskop a po-

slechl si Nolanovo srdce. Zavrtěl hlavou. 
„Ne, není mrtvý. Puls má silný.“
Ian se musel opřít o zeď, obličej skryl 

v dlaních. „Panebože,“ skřehotal. „Panebo-
že.“
„Vzchop se,“ řekl mu Ernest. „Ještě to ne-

máme za sebou.“ Spolu s roubíkem vyndal 
Nolanovi z úst i provazce slin a zvratků.
„Co teď?“ zeptal se Ian a snažil se zadržet 

slzy.
Ernest si znovu vzal čichací sůl. „Bude-

me pokračovat v experimentu. Neměli 
bychom mu nejdřív sundat pásku z očí?“ 
Nečekal na odpověď.
„Ale…“ Ian se poškrábal na hlavě. „Ale 

pak nás pozná.“
Druzí dva mladíci si vyměnili pohled, než 

se otočili zpět k Ianovi.
„Co si jako myslíš, že se tu stane?“ zeptal 

se Ernest. „Má v prdeli ocelový špalek. To 
sis myslel, že odsud jen tak odejde?“
Ian těžce polkl a pokrčil rameny.
„Na začátku jsem říkal, že tohle skončí 

špatně.“
„No jo, Erneste, ale–“
„A tys udělal slib! Řekl jsi, že tohohle bu-

deš součástí, že vždycky budeš jeden z nás. 
Přísahal jsi tady přede mnou a Calebem, 
řekl jsi nám, že jsme kurva bratři!“
„Ale to jsem nevěděl, že mluvíš o vraždě!“
Než znovu promluvil, Ernest se podíval 

na podlahu. Použil blahosklonný hlas, ne 
nepodobný hlasu jeho otce. „Říkal jsem 
ti, že to bude náročné. Říkal jsem ti, že to 
skončí špatně. Říkal jsem ti, že do konce 
života budeme mít společné tajemství. 
Čemu z toho, jsi, ty kreténe, nerozuměl? 
O čem sis kurva myslel, že jako mluvím?“
„No tak, Iane,“ řekl Caleb. „Musíš Nola-

na vidět takového, jaký je. Není ani člověk, 
jenom sráč, co si tu studuje zadarmo. Pija-
vice, pokusný králík. Sakra, je laboratorní 
krysa.“
Ian se podíval z Ernesta na Caleba a vě-

děl, že oni dva to dokončí. Dokáže se na 
Nolana dívat jako na obrovskou laborator-
ní krysu? Snažil se nějak ospravedlnit to, 
co dělali na řeznickém stole, ukrytí v míst-
nosti, která smrděla vlhkostí, zkaženým 
vínem, v místnosti osvětlené jen žárovkou 
houpající se na jediném drátě. Výrazy tvá-
ří jeho kolegů vědců však byly divoké, zlé. 
Tohle si užívali, oni si nepotřebovali svoje 
činy ospravedlňovat. Ian se pokusil namlu-
vit si, že pokus dělají pro budoucí generace, 
zapomenout na to, že Nolan má před sebou 
poslední hodiny svého ubohého života.
„Oukej,“ zašeptal. „Jsem s váma.“ Nevě-

děl, jestli to myslí vážně. Pro danou chvíli 
ano. Pro danou chvíli s nimi zůstane.
Ernest mu podal notes a pero. „Fajn. Tak 

s tím pokročíme. První záznam, řekněme, 
18:00. Takže…“ Pohrával si s pruhem lát-
ky roubíku mezi palcem a ukazovákem. 
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„Fáze jedna. Subjekt dostal roubík a pásku 
přes oči. Byly přichyceny svorky na bra-
davky a zavedeny trubky. Lehké krvácení. 
Subjekt… cítil nepohodlí.
Fáze dva. Zapiš třeba… 18:45. Takže… 

Vpraven klystýr z roztaveného kovu. Pro 
subjekt extrémně bolestivé, ztratil vědomí. 
Hádám, že tady nám začíná fáze tři.“
Mrkl na hodinky a pokračoval: „Páska 

a roubík odstraněny. Subjekt bude přive-
den k vědomí a dotazován na stav. Fáze tři 
začíná v 19:00.“
Ian se pozastavil nad tím, jaký doktor se 

z Ernesta stane, ale pak si vzpomněl na 
jeho zájem ve forenzním lékařství.
Ernest zatím pokračoval v diktování: „Při-

stupujeme k oživení subjektu.“ Zazubil se. 
„Fáze tři. Vzbuďte toho zkurvence.“
Caleb zamával Nolanovi čichací solí pod 

nosem. Bez reakce. Zkoušel to ještě několik 
sekund, až si nádobku přisunul k vlastnímu 
nosu a zhluboka se nadechl. Zvrátil hlavu 
dozadu a zakašlal. „Tohle je v pořádku!“
„Bože,“ zabědoval Ian, když zíral na Nola-

nův obličej. „Co s ním je?“
Ernest obrátil oči v sloup. „Ty si fakt děláš 

prdel.“ Calebovi řekl: „Zkoušej ty soli dál. 
Uvidíme, jestli ho zvládneš probrat.“
Caleb přikládal soli Nolanovi k nosu 

a pleskal ho po tvářích.
Ernest pokračoval v diktování: „Fáze tři. 

Subjekt nereaguje. Snaha přivést jej k vě-
domí neúspěšná. V této chvíli nevím–“
Nolan odtáhl hlavu od solí. Oči se mu 

protáčely v důlcích, snažily se zaostřit, ale 
bez úspěchu. Jeho bělma byla zabarvena 
růžovou jako deformovaná velikonoční va-
jíčka.

Ernest se naklonil, aby měl ústa u Nola-
nova ucha. „Slyšíš mě?“
Nolan cosi zamumlal.
„Nolane? No tak, kámo, prober se. Po-

třebujeme vědět, jak se cítíš. Pro budoucí 
generace, chápej.“ Ernest vzhlédl k Iano-
vi. „Zapiš tohle: Subjekt neochotný nebo 
neschopný reagovat. Prožívá silné bolesti.“
Nolanovy oči se zaostřily. Mrkl a snažil se 

vtlačit do stolu. Otevřel ústa, ale vyšlo z něj 
jen táhlé říhnutí.
„Další fáze, než nám tu zase omdlí,“ řekl 

Ernest, zatímco se přesouval k vařícímu 
hrnci.
„To pálí…“ chrčel Nolan. „Pomozte mi…“
Ernest řekl: „Tohle bude trochu zapeklité. 

Iane, teď ty. Chytni mu ptáka. Ale nejdřív 
si vezmi rukavice.“
Ian udělal, co mu Ernest řekl.
„Drž mu ho vzhůru, jak to jen půjde. 

A drž mu ho pevně.“ Obrátil se k hrnci.
„Co…“ Dýchání přecházelo v lapání po 

dechu, a tak měl Nolan problémy mluvit. 
Po skráních mu proudily slzy. Jeho oči byly 
lesknoucí se drahokamy, zářivé, ale stejně 
tak umírající, jako komety mizející v zapo-
mnění.
Ernest držel příliš velkou stříkačku. „Drž 

ho pevně. Hodlám mu to tam vstříknout.“ 
Ocelová hadička v močové trubici byla 
úzká, užší než jehla stříkačky. „Oukej, jde-
me na to. Bude sebou házet, tak ho držte. 
A teď klid.“
Přiložil injekci k vyčnívajícímu konci ha-

dičky. Chvíli na to se tekutý kov dostal do-
vnitř, přímo do Nolanova penisu.
Jeho výkřiky se odrážely od sklepních zdí. 

Napínal se v provazech, jako kdyby pro-
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dělával záchvat. Nečekané prasknutí dopl-
nilo Nolanovy poslední výkřiky, než znovu 
omdlel.
Ernest hodil stetoskop Calebovi a koneč-

ky prstů Nolanovi přejížděl po vybouleném 
mase a trčící kosti. „Ježíši Kriste, tohle byla 
sakra reakce. Normálně si zlomil holenní 
kost.“
Ernest prozkoumal i zbytek těla. Kůže na 

druhém kotníku byla potrhaná a zakrváce-
ná, ale lano drželo. Než se zaměřil na Nola-
nova zápěstí, připevnil mu zlomenou nohu 
dalším provazem ke stolu.
Ian vytáhl trubičku z Nolanova těla. Kov 

uvnitř penisu už začínal tuhnout.
„Zvedni mu ho,“ řekl Ernest. „Když mu 

bude ležet, tekutina vyteče ven.“
Caleb zkusil stetoskop. „Je pořád naživu.“
Ernest se usmál a otřel si obočí rukávem. 

„Řekl bych, že fáze tři byla úspěšná.“
„Podívejte,“ řekl Ian a ukazoval na kořen 

Nolanova penisu. „Kůže zčernala, ale nic 
nevyteklo. Myslím, že už to úplně ztuhlo.“
„Nemůžu uvěřit, že je pořád naživu,“ vrtěl 

Caleb hlavou. „Být na jeho místě, jsem dáv-
no mrtvý.“
Ernest se podíval na hodinky. „Zapiš: Fáze 

tři dokončena v 19:20. Subjekt v agónii, ale 
stále žije. Volal o pomoc. Skoro neschopen 
mluvit, ale pořád si mohl vyřvat hlasivky. 
Fáze tři sestávala z vpravení tekutého kovu 
do močové trubice subjektu, čímž se vytvořil 
permanentní kovový zátaras močové cesty.“
Odkašlal si. „Nyní v… 19:25 se pokusíme 

o fázi čtyři. Zjistíme, zda podání roztavené-
ho kovu přivede subjekt zpět k vědomí.“
Ian pozvedl obočí. Ruce se mu třásly, jak 

psal poznámky, zaznamenával každé slovo 

v naději, že jeho úděl už skončí. Vyčerpaný 
se opřel o zeď.
Caleb mu podal malou láhev vody. „Seš 

v pohodě?“
Ian přikývl a snažil se polknout vodu vy-

prahlým hrdlem.
„Hele, podívejte se,“ řekl Ernest. Nolanův 

úd – dlouhý a pevný jako žula – povyskočil 
a uvelebil se na břiše. „Pauza skončila. Jde-
me na fázi čtyři.“
Zvedl dvě válcovité trubky. „Iane, piš 

všechno, co řeknu. Zkus zaznamenat i to, 
co řekne nebo udělá on. Jestli se teda vzbu-
dí. Musíš jeho hlavu držet pevně, Calebe. 
Předtím to s ním pořádně šilo. Netuším, 
čeho bude schopen teď. Tyhle dvě trubky 
patří do nosu. Stačí, aby jen trochu pohnul 
hlavou a ta horká sračka bude všude. Drž 
ho, jak nejpevněji budeš moct.“
„Do nosu?“ řekl Ian. „Nezabije ho to? To 

mu… vlastně mu uškvaříš mozek, ne?“
Caleb zavrtěl hlavou. „Proč jsi mu nedal 

něco, aby zůstal v klidu, třeba rohypnol, 
nebo tak něco?“
„Ta droga, co se používá na znásilnění?“
„Jo, jak kdybys k tomuhle neměl přístup.“
„Proč bych používal cokoli, co by ho pa-

ralyzovalo? Chtěl jsem vidět jeho reakce, 
debile. Chtěl jsem vidět, jak se tenhle sráč 
kroutí.“
„Nemyslíš, že ten malý experiment bereš 

trochu moc osobně?“ zeptal se Ian.
Ernest se na chvilku zamyslel, ale nakonec 

se rozhodl otázku ignorovat. „Nejsem si 
jistý, jestli mu to usmaží mozek, ale v dal-
ších testech, které jsem provedl, to subjekty 
hned nezabilo. Trochu z toho začali šílet, ale 
hned neumřely.“
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„Pořád mluvíš o toulavých psech?“ zeptal 
se Caleb.
Ernest ignoroval i jeho a raději zaklonil 

Nolanovu hlavu a vsunul mu do nosních 
dírek malé kovové rourky. Upoutaný začal 
dýchat pískavě a jeho ústa se otevřela, aby 
se nadechoval jimi.
„Probouzí se,“ vykřikl Caleb, ohnul se 

a pevně chytil Nolanovu hlavu.
Ernest ponořil dvě velké ocelové pipety 

na omáčku do hrnce, naplnil je a chvátal 
zpět.
Než se ho vůbec dotkl, Nolan se probu-

dil, začal křičet a vzpínat se na stole.
Ernest řval do kamery, aby ho bylo slyšet 

přes Nolanův neustálý proud hrdelního 
a hysterického jekotu: „Fáze čtyři! Vpra-
vuji tekutý kov do dýchacích cest!“
Nolan bojoval, sliny a pot a krev létaly 

všude, hrůzná zavrčení a zvířecí skřeky 
vycházely z jeho těla. Ernest umístil hroty 
pipet k trubičkám a vmáčkl všechnu teku-
tinu do Nolanova nosu.
Vyšel z něj nelidský vřískot, jako kdyby 

vyvěral z jiné úrovně existence. Napínal se 
proti provazům poutajícím jeho tělo, bo-
joval a kroutil se tak spasticky a zuřivě, až 
provazce šlach vystupovaly nahoru a dolů 
po celé délce jeho těla.
Z hlubokých prasklin v kůži mu vytékala 

krev. Pak omdlel.
Ernest se složil. „Panebože,“ la-

pal po dechu. „Fáze čtyři je kom-
pletní. Iane, máš to všechno?“ 
Ianovo srdce běželo jako splašené, hlava 
mu pulsovala. „Je mi blbě.“
„Už je to skoro za námi. To zvládneš.“
„Ne,“ řekl Ian. „Budu zvracet.“

Ernest řekl: „Teď už nemůžeme přestat 
a jen ho tak nechat. Musíme ho zbavit utr-
pení. Seber se, kurva!“
Všichni tři stáli kolem Nolana. Jeho nor-

málně nikterak pěkný obličej byl nyní po-
kroucenou a odpornou ruinou, pokřivenou 
parodií sebe sama. Zatuhlý kov se přichy-
til ke kůži a vlasům. Jeho tváře se změnily 
v otevřené boláky, mokvající vředy odha-
leného masa a kostí v místech, kudy kov 
protekl ven. Vnitřek jeho nosu se proměnil 
ve dvě kovové jeskyně. Z koutků jeho očí 
a úst vytékala krev.
Ian lehce stiskl Nolanův nos a cítil, jak se 

mu pod prsty hýbe kov, jak se pod nimi 
uvolňuje houbovitá tkáň. Jeho žaludek se 
obrátil a on si přál, aby potlačil ten zvláštní 
popud, který ho přiměl se Nolana dotk-
nout.
„Fáze pět,“ řekl Ernest. „Skončíme to. 

Zjistíme, kolik odhodlání nebo síly v to-
mhle maníkovi ještě zbylo.“
Caleb stetoskop přiložil k Nolanově hru-

di. „Jeho srdce je silné, zdá se,“ řekl, olízl si 
rty a odstoupil od těla. „Pořád bije.“
„Myslel jsem, že bude dávno mrtvý“ řekl 

Ernest, přitom zíral do prázdna. „Pojďme 
na to. Finální fáze.“
Sebral z tácu delší trubku. „Tahle je oheb-

ná jako hadice, ale přitom je z kovu. Ně-
jaká cívka, nebo co. Sbalil jsem to v auto-
dílně, když se mechanik nedíval. Otevřete 
mu pusu.“
„Pusu?“ ujišťoval se Caleb.
„Jeho zasranou pusu!“ zavrčel Ernest.
Caleb znovu zaklonil Nolanovu hlavu 

a rozevřel mu ústa. Ernest mu narval trub-
ku do hrdla.
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„Zapiš tohle: 20:00. Přistupujeme k fázi 
pět. Subjekt byl intubován. Hadice funguje 
jako svého druhu průdušnice. Připravte se, 
kluci. Tohle je ono.“
Ian přikývl a olízl si rty. Srdce mu bušilo 

tak, že mu tepalo i ve spáncích.
„Drž ho pořádně Calebe!“ Ernest přilo-

žil trychtýř k trubici do Nolanova hrdla. 
Otočil se k hrnci a naplnil asi čtvrtinu 
ocelového hrnku a pak už jen vlil obsah 
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do trubice a Nolanova krku. Vytáhl hadici, 
jakmile byla tekutina uvnitř, krk a hrdlo se 
vyboulily.
„Fáze pět!“ křikl Ernest. Triumf zaplnil 

jeho oči a jeho obličej se roztáhl v širokém 
úšklebku. „Subjekt se podle všeho dusí. 
Jeho oči jsou–“
Nolanovy pohyby byly bleskové a neče-

kané. V mukách bezduchého, adrenalinem 
poháněného záchvatu, přetrhal provazy 
a napřímil se, hlava mu létala ze strany 
na stranu. Krev prýštila z hlubokých ran, 
památek na upoutání. Jeho ruce a nohy 
vystřelovaly a mlátily sebou všechny na-
jednou a každá končetina jiným směrem, 
hledaly pomoc, jeho mozek se stal kaší, 
jeho jednání instinktivní, ústa se snažila 
lapat po dechu.
Kov, krev a zvratky vystřikovaly všude, 

pokrývaly nejen zeď, ale i mladíky. Nola-
novy zornice zmizely a on jen slepě šátral 
kolem, snažil se křičet skrz nepřekonatel-
nou překážku v hrdle, snažil se ji vytlačit, 
vychrchlat a vyzvracet, cpal si prsty do pusy 
a dál do krku, jeho tělo se snažilo vydávit 
cizí předmět.
Nolan byl sice volný, ale jeho snažení jen 

zvířecí a zoufalé. Vypoulené oči se dokáza-
ly zaostřit natolik, aby spočinuly na vydě-
šeném Ernestovi, který si v čiré panice sna-
žil vzpomenout, kde je východ z místnosti.
Nolan zezadu Ernesta uchopil, hledal po-

moc, mladý muž mučený nad rámec po-
znání pátral po někom, kdo by ho z toho-
hle pekla vysvobodil. Bylo jeho neskutečné 
štěstí a Ernestova zpropadená smůla, že si 
vybral právě jeho, aby vykonal pomstu, aniž 
by to věděl.

V posledních chvílích života Nolan – pře-
vážený kovem ve všech hlavních otvorech 
svého těla – zachrčel a vyprskl svůj poslední 
dech, přepadl a prorazil Ernestovi kostrč, 
probodl všechny hlavní orgány něčím, co 
by se dalo nazvat nejtvrdším a nejostřejším 
dildem na světě.
Tenhle zvrácený propletenec lidských 

těl přepadl zpět na stůl a svalil se z něj na 
podlahu. Hrnec s roztaveným kovem se 
převrhl a vyprázdnil se na Ernestovu hla-
vu. Mladík zavyl, paže se mu třásly. Tekuti-
na vytvářela na jeho lebce a ramenou tvrd-
noucí vrstvu, kůže mu bublala a oddělovala 
se od kostí.
Umíral roztékající se jako voskovka na 

slunci, tlusté střevo probodnuté testova-
ným subjektem, už také mrtvým.
O něco později se Ian dokázal zvednout 

ze země. Jako v omámení zhasl a nechal 
scénu za sebou, nechal za sebou masakr. 
Jeho mysl otupěla, jeho tělo se třáslo.
Pamatoval si, jak prve prošli několik dveří, 

a tak teď jen v šoku postupoval chodbou 
v naději, že si vzpomene, jak jejich cesta 
vypadala před pár hodinami. Připadalo 
mu, že je tady dole už několik dní. Bude 
trvat roky, než těla někdo najde, pokud vů-
bec.
Když došel ke dveřím, Caleb tam seděl na 

zemi. Ian mu zasvítil baterkou do skelných 
očí.
„Já na tebe úplně zapomněl,“ řekl Ian 

a posadil se vedle. „Kdys odtamtud vypa-
dl?“
„Hned jak Nolan spadl na Ernesta. Musel 

jsem kurva zmizet. Měl jsem pocit, že jsi 
omdlel, nebo tak něco.“
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„Jsou oba mrtví. Co budeme dělat?“
Caleb se nadechl a projel si vlasy rukama. 

„Co budeme dělat? Jsme kurevsky v prdeli, 
Iane. Pokud teda neznáš kombinaci.“ Za-
svítil baterkou do vzruchu a paprsky do-
padly na zámek s klávesami od 0 do 9.
Ian zíral, pamatoval si jen, že kombinace 

měla sedm číslic.
„Kurva,“ zakvíkal, rychle se zvedl a naťu-

kal na klávesnici nahodilou sekvenci čísel. 
„Tohle zvládneme. Kolik těch kombinací 
může být?“
Caleb pozvedl obočí. „Děláš si srandu?“
Ian bušil do klávesnice. Mlátil i to těžkých 

dubových dveří, ale dosáhl pouze toho, že 
si rozbil klouby a sedřel kůži z dlaní.
„Co budeme dělat?“ křičel a kopal do Ca-

leba, který jen zíral do temnoty.
Ian prozkoumával sklepení, jestli neobjeví 

jiný východ, okno, průlez. Metr po metru 
nacházel jedině tvrdý kámen.
O dva týdny později jejich zásoba jíd-

la shnila natolik, že se jí ani oni ve svém 
zoufalství nedotkli. Poslední kapka krve – 
jediný zdroj tekutin kromě pár lahví vody 
a jejich vlastní moči – byla vypita.
Hladovějící Ian, jehož nehty se změnily 

na krvavou kaši, jak se snažil prokopat pev-
nou skálou, a jehož hrdlo se potrhalo, jak 
křičel hodiny o pomoc, přemýšlel o tom, 
jak dlouho ještě přežije, když se bude živit 
na Calebově mrtvole.
Caleb přemýšlel o tom samém… Akorát 

do úvahy zahrnul, jestli mu Ian vydrží déle, 
pokud ho začne jíst ještě zaživa. Třeba se 
zraněné části budou hojit a Caleb tak bude 
mít nekonečný přísun masa. Jak asi chutná 
čerstvá horká krev?

Zatímco na sebe zírali, každý z jednoho 
rohu sobě vytvořené mučící komnaty, Ian 
a Caleb započali další experiment.

Překlad: Martin Štefko

Monica J. O‘Rourke (*1966)
Americká au-
torka extrém-
ního horroru. 
Živí se na vol-
né noze jako 
editorka, ko-
rektorka a tzv. 
book coach. 
Žije v Saratoga 
Springs. Pub-

likovala přes sto povídek v časopisech 
(např. Fangoria, Flesh & Blood, Bruta-
rian, Nasty Piece of Work) a antologi-
ích (charitativní Horror for Good, The 
Mammoth Book of the Kama Sutra. 
Osmnáct povídek a několik básní vydala 
ve sbírce In The End, Only Darkness 
(2013). Ve stejném roce vyšla také její 
novela What Happens in the Darkness 
(2013). Společně s Wrathem Jamesem 
Whitem napsala román Poisoning Eros 
(2013), příběh o drogově závislé porno-
herečce, která se dostane do pekla. Dle 
autorčiných vlastních slov to byla právě 
povídka Pokus s podstatou lidství (An 
Experiment in Human Nature), která 
ji, společně s románem Suffer the Fle-
sh (2002) o ženě, které se nevyplatí její 
touha po zhubnutí, hodila na mapu ex-
trémního horroru a přinesla pověst krá-
lovny splatteru.
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Stefan Müller (*1984) je mladý režisér, 
herec a producent pocházející z rakous-
kého Grazu. Natočil čtyři celovečerní fil-
my, z něhož dva, Tartarus (2010) a Biest 
(2014) jsou horrory a Müller je i produ-
koval. Jako herce ho můžete zahlédnout 
v životopisném filmu Falco (2008). A my 
jsme si ho pro rozhovor do tohoto čísla 
vybrali jako průvodce rakouským horro-
rem. Zda se nám náš záměr zdařil, může-
te sami posoudit na následujících řádcích.

Jsi scenárista, producent, režisér, skla-
datel. Nakolik tě k těmto profesím při-
vedl horror? Kdy se začaly tyto dva svě-
ty – svět žánrového fandy a žánrového 
tvůrce – protínat?
Myslím, že hodně pomáhá, když jsi 
schopný nejprve přenést myšlenky na pa-
pír a pak papír do filmu.

Mohl bys krátce představit své dva 
horrorové filmy Tartarus a Biest? O čem 
jsou, čím zaujmou, jak probíhalo natá-
čení…?

Tartarus (2010) je o mimozemské inva-
zi, která probíhá v 19. století na rakous-
kém venkově a Biest (2014) je o mladém 
páru, který je napaden monstrem v jejich 
chatě v lesích. Zamiloval jsem si prostředí 
obou filmů a jsem pyšný na to, že jsem se 
v nich hodně zaměřil na postavy. Jsem na 
to pyšnější o něco víc než na monstra.

V obou filmech figuruje monstrum. 
Jak na monstrum jako cizorodý prvek 
v kontrastu vůči funkční realitě nahlížíš 
a jaký má podle tebe pro horrorový žánr 
a jeho atmosféru význam?

STEfAn müLLER
rozhovor 
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Monstrum mi vždycky pomáhá ukázat to, 
co chci, prostřednictvím metafory. Takže 
můžu zdůraznit něco bez toho, abych byl 
příliš doslovný, což zbožňuji! Ale na dru-
hou stranu můžeš tak i lépe komunikovat 
s divákem o tématech, která by ho jinak 
nezajímala a film by vypnul, pokud by 
byla moc doslovná. Skvělým příkladem 
jsou filmy The Thing (Věc, 1982) a They 
Live (Oni žijí!, 1988) Johna Carpentera. 
Ale výborný je i Alien (Vetřelec, 1979) 
Ridleyho Scotta.

Filmy Jenseits a Tartarus jsi natočil pod-
le vlastních povídek. Máš nějaké publi-
kační úspěchy i jako spisovatel?
Nikdy to nebyly povídky, oba filmy jsem 
rovnou napsal jako filmové scénáře.

O rakouském horroru nejde vyhledat 
zrovna moc informací. Jak je na tom 
horror v Rakousku? Spisovatelé, reži-
séři, filmy, knihy, časopisy, internetové 

stránky, nějaká setkání, žánrové akce?
Horror je v Rakousku raritou. Skoro 
žádní autoři, režiséři, ani filmy. Nejsou 
zde v podstatě žádné knihy, magazíny, 
webové stránky nebo akce. V mojí rodné 
zemi to není zrovna oblíbený žánr.

Když si do vyhledávače zadáš slovní 
spojení „rakouský horror“, často ti to 
vyhodí autorku Elfride Jelinek. Zasa-
hují do horrorového žánru i jiní obecně 
známí rakouští tvůrci?
O tom nic nevím. Nejsem spisovatel, 
ale pokud je Elfride Jelinek top výsledek 
vyhledávání, nejspíš v Rakousku nejsou 
žádní horroroví autoři.

Co podle tebe brání rakouskému horro-
ru, aby se mnohem více prosadil v obec-
ném měřítku (tak jako např. italský, ně-
mecký nebo severský horror)?
Chybí nám obsah. Naši nejlepší tvůr-
ci míří do Hollywoodu. Viz The Lodge 
(2020).
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Kdybys měl jako reprezentativní dílo 
rakouského horroru vhodné pro sezná-
mení s ním vybrat jeden film, povídku 
a román, co by to bylo?
Neznám žádné rakouské horrorové po-
vídky nebo romány. Ale nejreprezenta-
tivnějším rakouským horrorovým filmem 

bude nejspíš In 3 Tagen bist du tod 
(2006).

Kromě horrorů jsi letos natočil i akční 
film Marlene. Bylo jednodušší jej nato-
čit než horrorový film?
Ne, ani omylem. Akční snímek je mno-
hem komplikovanější na tvorbu než 
horror.

Co od tebe můžeme očekávat nového 
v oblasti horroru?
V současnosti natáčím horrorový snímek 
The Trail. Venku by se měl objevit, dou-
fejme, v roce 2022.

Děkujeme za rozhovor.

Otázky: Honza Vojtíšek
Překlad: Martin Štefko
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Z rakouských umělců se na výlet do horro-
rových vod vydal nejeden režisér či spi-
sovatel, ale také jeden hudební interpret. 
Věhlasný Falco, miláček rakouského, ale 
i českého publika, jemuž se v nadsázce pře-
zdívalo „druhý Mozart“.

Falco udělal díru do světa především svým 
singlem Rock Me Amadeus. Svezl se tak 
na vlně popularity Formanova Amadea, 
jenž vyšel stejně jako Falcův skandalizují-
cí song v roce 1985. Coby první německy 
zpívající interpret dobyl tehdy Falco zlatou 
příčku americké hitparády. Na témže albu, 
jako rocková óda na Mozarta, vyniká ještě 
jeden song – teskný, melancholický a znač-
ně morbidní. Jmenuje se po Falcově fiktivní 
lásce – Jeanny.

„Jeanny, pojď, no tak!
Vstaň, prosím.
Budeš celá mokrá.“

Ženy obecně hrají klíčovou roli ve Fal-
cově spektáklu, a právě mladičké Jeanny 
věnoval Falco svou nezvyklou milostnou 
píseň. Také ona se těšila popularitě, i když 
v trochu jiném slova smyslu. Pro propagaci 
násilí ji bojkotovaly radiostanice i televizní 
kanály napříč Evropou. A to i přesto, že 
Falco byl ve své době nejhranější a nejslav-
nější evropský interpret.
Písní Jeanny Falco zdařile transponuje 

ono popové klišé, tak typické pro 80. léta, 
o zamilovaném muži, jenž se v du-formě 
obrací k milované ženě a vyznává jí lásku. 
Falco totiž svou morbidní baladu o lásce až 
za hrob recituje nikoli z pohledu milence, 
ale pachatele, a milovaná žena, jíž je píseň 
adresována, je jeho obětí. Pro rakouskou 
konzervativní společnost bylo vydání ta-
kového singlu šokem. Zákaz píseň hrát 
v rádiích však ještě umocnil její naléhavost, 
a posluchači bažili vyslechnout milostný 

OpušTěná DÍvkA v cHLADném, 
cHLADném SvěTě 

tÉMa
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příběh násilníka, který svou Jeanny pro sa-
mou lásku zabil.

„Jeanny, život není takovým, jak vypadá.
Jsi ztracena v noci, nechtěj vzdorovat ani   

bojovat.
Je tu někdo, kdo tě potřebuje.“

Videoklip písně nám 
pak představuje tento 
romantický, leč ne-
šťastný vztah expli-
citněji. Nechybí noč-
ní šmírování, únos, 
mrtvé tělo, dokonce 
ani oltář, romantický 
smoking nebo blázinec. Pozorný divák od-
halí, že je klip protkán referencemi na hned 
tři filmové thrillery nebo horrory, a po je-
jich vzoru ve vybraných pasážích černobílý. 
Malý odkaz na Psycho (1960) nalezneme 
hned v úvodním záběru na Bates Motel. 
Samotné téma únosu mladé dívky, vraž-
dy či znásilnění je předmětem vyšetřování 
německého noir thrilleru M (Vrah mezi 
námi, 1931). Falco na něj odkazuje také 
postavou prodavače balónků, jenž ve filmu 
sehrál klíčovou roli. A pokud jste se někdy 
pozastavili nad písmenem F, jenž má Falco 
napsané na kabátu křídou, vězte, že i to sou-
visí se jmenovaným filmem. Třetím sním-
kem, na který nalezneme v klipu odkazy, 
je Der Dritte Mann (1949), jeden z nejú-
spěšnějších noir thrillerů vůbec. Ten se na-
táčel, stejně jako Falcův videoklip, v kanali-
začním systému města Vídně, a Falco se po 
vzoru Orsona Wellese v kanálech prochází 
v dobovém klobouku a baloňáku.

Milou zajímavostí je, že fanoušci mo-
hou tuto podzemní lokaci sami navštívit. 
Místo je totiž žádanou zastávkou noiro-
vých a Falcových fanoušků, a jelikož 
sama mezi ně patřím, mohu doložit, že 
se na místě nachází malý chodníček slá-
vy s hvězdami všech, jenž tu v minulosti 
točili.

Nutno podotknout, 
že Falcovi se hu-
debně nejvíce dařilo, 
když záměrně vplul 
do perverzních vod. 
A tak v nejednom 
jeho songu se občas 
zablýsknou latentní 

násilí, dekadence, zhýralost či nahota. 
České ucho je již sice na kontroverzní 
song Jeanny zvyklé, emoce však vzbudil 
například v roce 2010. Tehdy se kritika 
snesla na Český rozhlas za to, že hrál 
píseň v den, kdy se našlo tělo zavraždě-
né Aničky Janatkové, zmizelé v pražské 
Troji.

„Přichází, aby si tě odvedli.
Nenajdou tě.
Nikdo tě nenajde!
Jsi se mnou!“

Na druhou stranu se sluší přiznat, že na 
to, abyste ve svých textech dokázali Ví-
deň přesvědčivě líčit jako hříšné město 
plné tajemství a drog a z němčiny udělali 
sexy jazyk, jenž baví i Japonce, je potřeba 
buď skutečný talent, nebo záblesk génia.

• Alena Čadová
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Shirley Jackson lze právem považovat za 
legendu moderního horroru. Její temné, 
psychologické příběhy se vám s neod-
bytnou vtíravostí dostanou pod kůži 
a donutí vás přemýšlet. A o podobný 
přístup se snaží i letošní snímek Shir-
ley.

Režie: Josephine Decker
Scénář: Sarrah Gubbins
Délka: 107 min.
Původ: USA
Rok: 2020
Hrají: Elisabeth Moss, Logan Lerman, 
Michael Stuhlbarg, Odessa Young

Film (včetně názvu a obsazení) provází 
hlavně ženská jména. Jedná se o adapta-
ci dle stejnojmenného románu od Susan 
Scarf Merrell, podle níž Sarah Gubbins 
napsala scénář a Josephine Decker se 
chopila režie. Mezi producenty a od-
borným dohledem vyniká jméno Mar-
tin Scorsese, což mi sice přijde poněkud 
neobvyklé, ale i tak navodilo určitá oče-
kávání. A to byla chyba.

Děj je zasazen do roku 1964, kdy do 
Benningtonu přijíždí (fiktivní) post-
graduální student Fred Nemser (Logan 
Lerman) se svou (stejně fiktivní) ženou 
Rose (Odessa Young) a dočasně mají být 
ubytováni právě u Shirley Jackson (Eli-

SHIRLEy
recenze 
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sabeth Moss) a jejího manžela, profesora 
literatury Stanley Edgara Hymana (Mi-
chael Stuhlbarg). Autorka se zrovna na-
chází uprostřed tvůrčí krize a její manžel 
doufá, že příjezd páru by Shirley mohl 
pomoci opět nakopnout do práce. A za-
tímco Fred začíná pracovat jako profeso-
rův asistent a budovat si kariéru, Rose se 
čím dál hlouběji propadá do role americ-
ké ženušky a postupně se sbližuje s paní 
domu. Samotná Shirley se mezitím sna-
ží využít případu zmizelé studentky pro 
svůj další román. S narůstajícím počtem 
napsaných stran nového manuskriptu se 
čím dál více ztrácí jasná hranice mezi re-
alitou a fantazií a finální rozhodnutí zů-
stane na divákovi.
Shirley se sice honosí nálepkou životo-

pisné drama, jedná se však o fikci inspi-
rovanou reálnými fakty o Jackson. Rám-
covým motivem filmu je autorčina tvůrčí 
krize a její vyústění v proces vzniku ro-
mánu s názvem Hangsaman (ve skuteč-
nosti vyšel v roce 1951), doplněn o její 
špatný psychický stav a s tím související 
komplikované vztahy s okolím. Jackson 
je zobrazena jako těžko pochopitelná 
žena, která svým charakterem a inte-
lektem nezapadá do reality amerických 
stereotypů, o což se vlastně ani trochu 
nesnaží. Hlavní spojení s vnějším svě-
tem představuje její záletnický manžel, se 
kterým nemá o nic méně komplikovaný 
vztah, a Rose. Sbližování obou žen (pře-
kvapivě) neskončí pouze u přátelství, ale 
získá provokativní náboj vzájemné touhy, 
který však nevyústí v cokoliv viditelného.

Vzhledem k poměrně jednoduchému 
ději, Shirley staví převážně na houst-
noucí atmosféře nejistoty, hereckých 
výkonech a hudebním doprovodu. Eli-
sabeth Moss a Michael Stuhlbarg v roli 
Jackson a Hymana fungují skvěle jako 
jednotlivci i dohromady jako manželský 
pár. Elisabeth sice místy působí jako by 
ovládala pouze dva až tři výrazy, ovšem 
odráží tak pouze způsob, jakým se autor-
ky rozhodly Shirley podat. Skvělá je také 
Odessa Young coby naivní mladá žena 
uvězněná ve stereotypu domácí puťky, 
přesto nějakým způsobem přitahována 
k problematické spisovatelce. Plus mezi 
oběma herečkami je skvělá chemie, která 
jen zvyšuje pulsující napětí filmu. Veškerá 
znepokojivost je podpořena výborně vy-
braným hudebním doprovodem, ať už se 
jedná o cikády či o veselé americké pís-
ničky v naprosto (ne)vhodných situacích.
Jenže… to je tak nějak vše. Děj sice ro-

zehrává hned několik témat, výsledek ale 
jen lehce škrábe po povrchu a nedostane 
se hlouběji. Shirley tak nabídne povede-
ný vizuál a zábavu na dalších 107 minut, 
ale na rozdíl od autorčiných knih vám 
nezůstane sedět v hlavě tak dlouho, do-
kud ho nerozeberete ze všech úhlů. Jed-
ná se spíše o sérii obrazů propojených 
zdáním děje, se zřetelí spíše k šedesátým 
létům a autorčině tvorbě (nejen v rámci 
atmosféry, ale i v rovině odkazů na kon-
krétní knihy), než naopak. A to je pro mě 
docela málo.

• Karolína Svěcená
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Ani jsem se od minulého čísla Howarda nena-
dál a už je k mání další horrorový gamebook! 
Kupodivu opět z Francie a opět v baráku, kde 
straší až to mlátí dveřmi. Jelikož tohle spojení 
hry na hrdiny s horrorem je pro mě dokonalé 
lákadlo, pochopitelně jsem si 
knihu sehnal. A zahrál. A… 
jaký je verdikt?

La pire soirée de ta vie
Překlad: Jitka Řihánková
Vydavatel: Jota
Rok českého vydání: 2020
Počet stran: 320

Jakožto hlavní hrdina jedete 
s přáteli (hádejte, kdo řídí) na 
halloweenskou párty do sídla 
vašeho nejlepšího kamaráda. 
Po úvodních peripetiích, kdy si pochopitelně 
poslechnete místní strašidelnou historku, zpes-
tříte spiritistickou seanci a stihnete se po uši 
zamilovat (bez komentáře), začíná opravdová 
hra. Pochopitelně se to brzy nehezky zvrtne.

Už po přečtení anotace a prolistování knihy 
jsem se cítil rozpačitě. Kniha je v pevné vazbě 
a velmi vyvedená, co se týče obálky i vnitřních 
ilustrací (viz dále). Na druhou stranu jsem 
hned od počátku vnímal určitou lacinost, ov-

šem nikoli z finančního hle-
diska. Záhy jsem pochopil, co 
tomu chybí.
Předně, kromě listování z od-

kazu na odkaz tady podobnost 
s klasickým gamebookem 
končí. Nemáte žádnou prů-
vodní listinu, kam byste si za-
znamenávali atributy postavy 
či její vybavení. Dokonce zde 
ani neházíte kostkou a ani 
ten nejjednodušší rébus tady 
nenajdete. Snad by to mohlo 
fungovat i tak. Ovšem mož-

nost volby je také velmi nepatrná. Dožíralo mě 
to zejména na počátku, kdy jsem se snažil urči-
té postavě vyhýbat jak čert kříži. Ale co čert ne-
chtěl, kniha mě k ní pořád táhla – v opačném 
případě totiž na hráče čekala smrt.

AnDy ROwSkI: nEjHORšÍ 
vEČÍREk TvéHO žIvOTA

recenze 
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A právě neustálá instantní smrt autorce 
umožňuje, aby se příběh nevyvíjel dle hráče, 
nýbrž aby se hráč přizpůsobil příběhu. Jednot-
livé odkazy navíc neobsahují jen pár odstavců 
s popisem děje, nýbrž několikastránkový děj 
(a to včetně částí, kde postava zemře). Tak-
že hráč čte a čeká, kdy si nad rozhodnutími 
hlavního hrdiny může přestat rvát vlasy, na-
čež příběh pokračuje ve stejném duchu dál.
Mohlo by to zachránit alespoň oněch avi-

zovaných jedenáct možných konců. Ty jsou 
ale ještě prokletější než celé sídlo dohromady. 
Všechny rozdílnými způsoby sdělí čtenáři tu 
samou pointu v bleděmodrém (přičemž ně-
kterým skutečnostem se stále zdráhám uvě-
řit). Rozdíl spočívá v tom, jakým způsobem 
vaši postavu antagonista dostane či nedosta-
ne. Ani jeden závěr není vysloveně pozitivní; 
přesto jsou tu dva (k oběma jsem se nakonec 
dobral), které považuji za „úspěšné“ dokon-
čení hry.
Dobrá, ale co ta horrorová složka? Autorce 

se podařilo navodit poměrně napínavou at-
mosféru, kdy čtenář ví, že něco není úplně 
v pohodě. Alespoň tedy při několika prvních 
pokusech o to, knihu úspěšně projít. S každou 
odehranou hrou však napětí klesá, neboť hráč 
už ví, co (ne)dělat a komu (ne)věřit. (Abych 
byl upřímný, já to tušil už při první hře, ale 
nebyla možnost se zachovat rozumným způ-
sobem, tak jsem to nechal plynout. Fakt!)
Kromě starého zámku a duchařských his-

torek se v textu objevují i různé více či méně 
známé horrorové atributy. Kroky neviditel-
ných osob, kutálející se míčky, proměnlivé 
obrazy… dokonce i jeden nebezpečný krb, je-
hož podání se mi dokonce zamlouvalo. Dalo 
by se říct, že jde místy až o klišé, ale umístěné 

do příběhu tak, že si to při čtení až tolik neu-
vědomujete. Koneckonců, to vaší postavě jde 
o kejhák, takže myšlenka na „tohle znám, to 
je z filmu…“ je v daný okamžik zcela irele-
vantní.
Když už je řeč o horrorových kulisách – po 

vzhledové stránce je kniha zvládnuta na jed-
ničku. A to jak na úrovni obálky, tak i vnitř-
ních ilustrací, dokreslujících aktuální dění. 
Každý, kdo má rád kombinaci bílé, černé 
a červené barvy, bude potěšen. Jednotlivé 
ilustrace jen málokdy vyzradí budoucí děj, 
což je značné pozitivum.
Atmosféra tedy sice přítomná je, nepříjemné 

scény taktéž, ale přesto nejde o žádný nervy 
drásající trhák. To je způsobeno dvěma věc-
mi. První z nich tkví v hromadě dialogů a vy-
světlování, které se průměrnému čtenáři zřej-
mě začne zajídat, jakmile po první dokončené 
hře zjistí, o co vlastně jde. Druhá věc je na-
psána na zadní části knihy, totiž: Beletrie pro 
děti a mládež a současně Nevhodné pro čtenáře 
mladší 13 let. Z toho poměrně logicky plyne, 
pro jakou věkovou kategorii je kniha určena. 
Nicméně pokud uvážím, že kniha je skuteč-

ně určena mladší generaci, svůj účel splňuje. 
Zejména pokud má dotyčný čtenář v lásce 
knihy z ranku Young Adult nebo pomalejší 
tempo gotických příběhů. U gamebooků je 
potřeba přemýšlet nad učiněnými rozhod-
nutími a přebírat za ně zodpovědnost, což 
z nich v mých očích činí literaturu pro mlá-
dež potřebnou. Co víc, absence kostek či zá-
znamové listiny napovídá, že vzít si ji sebou 
na cesty pro ukrácení dlouhé chvíle není úpl-
ně špatný nápad…                                    

• Ondřej Kocáb
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Ač by se to obecně zdát nemuselo, osob-
ností rakouské národnosti do horrorové-
ho žánru vstoupilo hned několik a v růz-
ných žánrových odvětvích.

Patrně asi každá evropská země najde 
umělce, který zaujal nejen svým dílem, 
ale i životní etapou, kdy se postavil na 
„temnou stranu“ nacismu. A tak jako 
např. my máme spisovatele Felixe Emila 
Josefa Karla Achillese de la Cámara, Po-
láci herce Igo Syma (ejhle, s rakouskými 
kořeny), Rakušané mají spisovatele Karla 
Hanse Strobla (pro změnu narozeného 
roku 1877 v německojazyčné Jihlavě (Ig-
lau)). Po maturitě na jihlavském gymná-
ziu odchází do Prahy studovat práva na 
zdejší německou Univerzitu Karla-Ferdi-
nanda. V roce 1900 obhajuje titul JUDr. 
A už tehdy se dostává do střetu s českým 
prostředím (byl členem akademického 
spolku Austria). Z pražského prostředí 
pochází hned několik jeho románů, např. 

Die Vaclavbude – ein Prager Studente-
nroman (1902) o pražských německo-
-českých studentských konfliktech v 90. 
letech 19. století či Der Schipkapass 
(1914). Po vysoké se přesunuje do Brna, 
kde nastupuje jako finanční komisař Cel-
ního úřadu a jako divadelní kritik přispí-
vá do německého časopisu Tagesbote. 

První světovou 
válku absolvu-
je jako válečný 
zpravodaj ra-
kouské ústřed-
ní vojenské 
tiskové služby. 
V roce 1918 
opouští nově 
vzniklé Česko-
slovensko a usa-
zuje se v obci 
Pec h to l sdo r f 

nedaleko Vídně. K. H. Strobl byl zapá-
leným vyznavačem a zastáncem nacistic-

osobnosti  rakouského 
horroru

tÉMa
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ké ideologie, což se projevovalo i v části 
jeho tvorby (tzv. pronacisticky oriento-
vaná literatura „krve a půdy“ (Blut und 
Boden)). Od roku 1933 byl členem 
NSDAP, v letech 1938-1945 zastával 
pozici zemského vedoucího Říšské ko-
mory spisovatelů ve Vídni. Do našeho 
hledáčku se však Strobl dostal hlavně 
díky svým horrorovým povídkám a ro-
mánům, ovlivněným romantismem a dý-
chající temnou i chmurnou atmosférou 
E. T. A. Hoffmana, E. A Poea a podob-
ného směru hrůzné literatury své doby. 
Českého překladu se však, hlavně kvůli 
jeho ideologickému směřování a neskrý-

vaným protičeským výpadům, dočkalo 
jen několik děl. V roce 1922 vyšla u na-
kladatele B. Procházky sbírka fantastic-
kých a horrorových povídek Hlava, o níž 
se nedá vyhledat moc informací. O rok 
později B. Procházka vydal i antologii 
Šílený psychiatr a jiné bizardní (to není 
překlep) novely, v níž se kromě Villi-
erse de L‘Isle-Adama a Edgara Allana 
Poea objevil právě i K. H. Strobl). V roce 
1923 byl přeložen i jeho fantastický ro-
mán o vzpouře duchů toužících po zká-
ze a jimi vyvolanému nepochopitelnému 
šílenství přelévajícímu se po celém světě 
Vzpoura v záhrobí (Umsturz im Jen-
seits, 1920). V roce 2015 pak Centrum 
pro výzkum německé moravské literatu-
ry prostřednictvím Univerzity Palackého 
vydalo v naneštěstí nízkém nákladu a bez 
většího ohlasu útlou knížečku Půlnoční 
povídky – Podivuhodné příběhy, obsa-
hující povídky ze sbírky Geschichten um 
Mitternacht, která je skvělou ukázkou 
Stroblovy horrorové tvorby. O dva roky 
později několik povídek z této sbírky jako 
četbu na pokračování uvedl Český roz-
hlas, stanice Vltava. Několik Stroblových 
děl se dočkalo filmové adaptace nebo se 
stalo inspirací pro daný film. V roce 1920 
tak německý režisér Richard Oswald 
natočil podle románu Eleagable Kupe-
rus celovečerní horror Nachtgestalten 
(1920). V roce 1925 však vznikla i kome-
die Blitzzug der Liebe nebo roku 1941 
Heimkehr pokoušející se ospravedlnit 
vpád nacistů do Polska. Karla Hanse 
Strobla zdrtila pro něj nepochopitelná 
porážka nacistického Německa, sám byl 
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ze svého domu, který byl následně vyra-
bován, vykázán a v březnu 1946 zemřel 
v perchtolsdorfském chudobinci.
Od literatury přeskočme k filmu. Řek-

ne-li se rakouský filmový horror, patr-
ně hodně lidem naskočí Funny Games. 
Lhostejno v jaké verzi, neb obě natočil 
stejný režisér. Filosofující filmový a di-
vadelní tvůrce Michael Haneke se sice 
v březnu 1942 narodil v Mnichově, v tom 
roce však Rakousko bylo součástí Říše. 
A navíc, jeho rodina se i s malým Micha-
elem brzy po jeho narození přestěhova-
la do Vídně. Oba Hanekeho rodiče byli 
herci a již od útlého dětství se zdálo, že 
Michael půjde v jejich stopách. U filmu 
a divadla nakonec zakotvil, ale v jiné pro-
fesi. Po absolvování Vídeňské univerzity, 
kde studoval filosofii, psychologii a dra-
matické umění se nejprve živil filmovou 
kritikou, tři roky působil jako televizní 
střihač a dramaturg v německé televizi 
Südwestfunk. K režii se dostal nejprve 
v divadle, od roku 1973 začal režírovat 
televizní filmy (západoněmecké drama 
podle rozhlasové hry Jamese Saunderse 
After Liverpool (1974)). Nutno dodat, 
že ve svých pozdějších autorských nebo 
adaptačních filmech pronikavě a půso-
bivě zúročil své vysokoškolské vzdělání. 
Ač by se totiž mohlo zdát, že Haneke 
má přímých horrorů ve své tvorbě málo, 
vždycky se zabýval temnou a mysteriózní 
stránkou psychologických dramat a thri-
llerů, které ve své mrazivosti, děsivosti 
a vnitřní nepříjemnosti od ryzího horro-
ru dělí opravdu jen pomyslný zanedba-
telný krůček. Haneke ve své tvorbě, ať už 

jakéhokoliv žánru, často reflektuje a vy-
obrazuje problémy a selhání provázející 
či detekující moderní společnost. A tak 
v jeho filmografii nalezneme příběh čtr-
náctiletého chlapce, holdujícího akčním 
filmům, který si k sobě domů pozve dívku 
a natočí, jak ji popraví pistolí na poráž-
ku prasat Benny‘s Video (1992), takřka 
lynchovský mysteriózní thriller Caché 
(2004) o dvojici Anne a Georgesovi sle-
dující dlouhý záznam ulice a domu, který 
se k nim dostane a postupně mění jejich 
životy, či černobílé mysteriózní drama 
o severoněmecké vesnici, kde začne do-
cházet k podivuhodným násilným udá-
lostem a mezi obyvatele se začne vkrá-
dat nedůvěra Das weiße Band (2009). 
Pro televizi se vrhl dokonce na adaptaci 
příběhu Franze Kafky o útrapách a stras-
tech zeměměřiče K. Das Schloß (1997), 
výrazně na sebe upozornil také adaptací 
erotického dramatu Elfriede Jelinek La 
Pianiste (2001). Do přímých horroro-
vých vod Michael Haneke vstoupil coby 
scénárista horrorového dramatu režiséra 
Pauluse Mankera Der Kopf des Mohren 
(1995) vyprávějícím o otci rodiny po-
stupně podléhajícímu šílenství. Šťastné-
ho a spokojeného Georga zasáhne infor-
mace o nehodě v blízké chemičce, načež 
jej začnou sužovat halucinace a strach ze 
znečištěného ovzduší. O dva roky později 
přišel Haneke se svou vizí následků jisté 
návštěvy, domácké pohostinnosti a tem-
ných stránek mezilidských vztahů Fun-
ny Games (1997) o nichž vám na jiném 
místě tohoto čísla poví více kolega Demi. 
V každém případě film o dvou mladí-
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cích, kteří si přijdou k sousedům půjčit 
vajíčka, zaujal nejen svým obsahem, ale 
i formou zpracování. Ač z projekce filmu 
na festivalu v Cannes ze sálu znechuceně 
odešlo několik diváků i kritiků, film byl 
nakonec oceněn Zlatou palmou. Nabíd-
ku zahrát si hlavní roli dostala herečka 
Isabelle Huppert (kterou později Hane-
ke obsadil do již zmíněné La Pianiste), ta 
však roli odmítla, neboť jí film přišel až 
moc znepokojivý. O rovnou dekádu poz-
ději tento film prakticky doslovně (je jen 
o 2 minuty delší) natočil Haneke zno-
vu pro Američany. Funny Games USA 
(2007) se tak liší v podstatě jen zná-
mějším obsazením (Naomi Watts, Tim 
Roth, Michael Pitt). A je zcela v Hane-
keho psychologické a filosofující povaze, 
že obě verze neděsí tím, co právě sledu-
jete, ale tím, co si při tom myslíte a jak 
začnete uvažovat, co byste v dané chvíli 
dělali vy. A upřímnost děsí nejvíce.
„Proč nás nezabijete hned?“
„Nezapomeňte, že je třeba se i pobavit.“
Co se nepovedlo v herecké oblasti Ha-

nekemu, to s přehledem sobě vlastním 
dokázala Sybil Danning (vlastním jmé-
nem Sybille Johanna Danninger). Ač 
ne zrovna v áčkové úrovni, dokázala se 

stát nejen ňadra dmoucím sexsymbolem 
80. let a hereckou královnou béčkových 
žánrovek brakového oparu (např. Battle 
Beyond the Stars, 1980; Chained Heat, 
1983; Panther Squad, 1984). Přesto její 
jméno ve filmech najdete vedle tako-
vých person jako Robert De Niro, Ri-
chard Burton, Raquel Welch, Michael 
York, Jessica Lange, Charlton Heston, 
Sean Connery, Geraldine Chaplin, Klaus 
Kinski a dokonce i Samantha Fox (s ně-
kterými si zahrála i opakovaně) a její 
obličej v dílech jako Bluebeard (1972), 
Los tres Mosqueteros (1973), Mivtsa 
Yonatan (1977), který dokonce produ-
kovala, Il giorno del Cobra (1980) či 
Jump! (2008). Narodila se na sklonku 

května 1952 v hornorakouském Welsu 
a k filmu se dostala (chvilka napětí) skrze 
modeling. Hned její první filmová role, 
respektive fotka její spoře oděné postavy 
mýtické sirény Lorelei, kterou hojně pu-
blikoval evropský tisk, v komedii Komm 
nur, mein liebstes Vögelein (1968) způ-
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sobila senzaci. A lehce předurčila její 
osud sexsymbolu. Robert Ebert ji označil 
za „první herečku úspěšně kombinující 
půvab a brutální sílu“. Žánrová a charak-
terová paleta Sybil je ovšem poměrně ši-
roká a Rakousko jí začalo být brzy malé, 
nevyhýbala se komediím, akčním krimi 
dramatům, westernům, dobrodružným 
fantasy ani historickým filmům nebo ero-
tickým exploitation (tzv. women in pris-
on, v nichž nejednou stála po boku Lin-
dy Blair s níž si v Chained Heat střihla 
sprchovou scénu). Jistou ne nepatrnou 
součást její filmografie tvořili i horrory. 
S nimi začala koketovat již počátkem 70. 
let v italsko-monackém náběhu na giallo 
L‘Occhio nel labirinto (1972). Již syro-
vějším horrorovým giallem byl La dama 
rossa uccide sette volte (1972) o sta-
rodávné legendě o dvou sestrách, které  
vždy jednou za sto let obživnou a zabijí 
šest obětí. Druhým filmově nejaktivněj-
ším rokem Sybil Danning byl rok 1980, 
natočila v něm celkem 6 filmů a jedním 
z nich byl i horrorový thriller Nightkill 
(1980) v němž se hlavní hrdinka provdá 
za arogantního sobeckého tyrana, které-
ho se rozhodne s pomocí svého milence 
zbavit. Jenže lidi míní, život (a horroro-
vé příběhy) mění… V našem kontextu 
je film zajímavý také tím, že na ČSFD 
má pouze jeden jediný komentář a to od 
našeho reakčního kolegy Martina Štefka. 
Osmdesátkovému horroru kromě slashe-
ru vládli i rodinné vztahové horrory. Ta-
kovým je i Julie Darling (1983). Hlavní 
hrdinkou je šestnáctiletá puberťačka, kte-
rá na svém otci lpí natolik, že nezabrání 

vraždě své matky. Jenže její otec si brzy 
najde za matku náhradu a puberťačce ne-
zbude, než se spojit s vrahem své matky 
a pokusit se odstranit i macechu. V roce 
1985 se pak coby hlavní záporačka Stir-
ba, vůdkyně vlkodlačího kultu, vypraví 
do socialistického Československa, kde 
Philippe Mora natočil pokračování zřej-
mě nejznámější vlkodlačí série Howling 
II (1985) s krásným, ne vždy uváděným 
podtitulem Stirba – Werewolf Bitch. 
Naprostý bizarní úlet mixující gotiku, 
erotiku a ducha Eda Wooda s několika 
českými tvářemi. Dobrodružným ar-
cheologickým horrorem s příměsí erotiky 
pak je The Tomb (1986) o dobrodruhovi 
Johnu Banningovi, který vyplení hrobku 
egyptské kněžky, čímž ji probudí k živo-
tu a přiměje ke kruté pomstě. S Jeffrey 
Combsem, královnou erotického horroru 
Michelle Bauer a twinpeaksovským psy-
chiatrem Russem Tamblynem se setkala 
v dalším horroru Freda Olena Raye The 
Phantom Empire (1988), v němž vě-
decká výprava v podzemí objeví ukrytý 
svět obývaný pravěkými lidmi a dino-
saury. Do toho všeho přilétá Sybil coby 
mimozemšťanka s roboty, o zábavu tudíž 
nebude nouze. V roce 1990, po okultním 
upírském horroru Pale Blood (1990), si 
dala s herectvím, částečně i kvůli zraně-
ní, které ji na nějakou dobu upoutalo na 
lůžko, delší pauzu. V roce 1993 se obje-
vila jen v rodinném komediálním seriálu 
Almenrausch und Pulverschnee (1993) 
a pak až v Zombieho remaku Halloween 
(2007). Návrat se však dosud týkal jen 
nultých let nového tisíciletí. Ve stejném 
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roce ji Rob Zombie angažoval do svého 
fiktivního traileru Werewolf Women of 
the S. S. (2007) pro společný projekt Ta-
rantina a Rodrigueze Grindhouse a za-
tím její poslední rolí je milionářka Da-
nita Herrington, která ve sci-fi horroru 
Virus X (2010) touží rozpoutat epidemii 
nevídaného dosahu. A jak známo, vědec-
ké plány a pokusy se, obzvláště v horro-
rových filmech, dost často zvrtnou. Od 
té doby se, podle všeho, kromě jednoho 
videokraťasu a dokumentu před kameru 
nepostavila.
Umělec, filmař a kurátor Norbert Pfa-

ffenbichler se narodil roku 1967 v ra-
kouském Steyru. 
V letech 1994 až 
2001 studoval Medi-
adesing na vídeňské 
Akademii užitého 
umění. Vytváří kolá-
že, kresby, instalace, 
sochy, pracuje ale 
také s filmem a vide-
em, kde zpracovává 
mimo jiné témati-
ku fascinace mocí 
a estetiky násilí. Je 
průkopníkem vi-
deoartu a zakládají-
cím členem skupiny 
vidoK. Ve své tvorbě 
mnohdy propojuje 
abstraktní projekce 
s elektronickou hud-
bou. Se svými filmovými díly zavítal na 
několik přehlídek a filmových festivalů 
po celém světě, od barcelonského Sóna-

ru, přes festivaly v Torontu, Rotterdamu, 
Benátkách, Jihlavě až po Karlovy Vary. 
V letech 1996 až 2012 natočil celkem 11 
experimentálních krátkých filmů, včetně 
své několikadílné série Notes on Film. 
Tato díla charakterizuje matematicky po-
jatá abstrakce i umělecké zkoumání rané 
historie filmu. Nás z nich zaujme hlavně 
šestá dvojčást jeho Notes on Film. První 
snímek nese název A Messenger from 
the Shadows (2012). Jde o hodinovou 
poctu ikonické figuře němého horroru, 
herci Lonu Chaneymu, v podobě sestři-
hu z jeho dochovaných děl za pronika-
vého hudebního doprovodu Bernharda 

Langa. O tomto 
filmu se nedá moc 
napsat, jakákoli slo-
va nejsou dostačující, 
aby vystihla Pfaffen-
bichlerovu autorskou 
povahu díla a jeho 
záměr. Tohle se musí 
absolvovat audio-
vizuálně. V podsta-
tě pokračováním 
předchozího sním-
ku je o rok mladší 
Notes on Film 06b 
Masque of Madnes 
(2013), v němž se 
Pfaffenbichler po-
dobně ohlíží za dí-
lem Borise Karloffa. 
Pfaffenbechovo úsilí 

patrně nesměřovalo přímo k horrorové-
mu žánru, snažil se spíše z nezvyklého 
úhlu odhalit pohled na počátky filmové-
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ho umění, ale právě díky jeho výběru se 
tak ruku v ruce odhalují i počátky filmo-
vé podoby horrorového žánru.
„Psaní pro mě znamená, že dokážu vy-

myslet zajímavé postavy, aniž bych skončil 
na psychiatrii a vraždit lidi originálním 
způsobem, aniž bych skončil ve vězení,“ 
tvrdí spisovatel Andreas Gruber, který 
oslavil 52 narozeniny jen před několika 
dny. Narodil se 28. srpna 1968 ve Víd-
ni. Vystudoval obchodní univerzitu. Psát 
začal v roce 1996, o tři roky později byl 
oceněn na Dolnorakouském dunajském 
festivalu. Jeho povídky se objevily ve více 
než stovce antologií a sbírek, některé byly 
adaptovány jako rozhlasové nebo diva-
delní hry. Netrvalo dlouho a začal se živit 
psaním na volné noze. Prosadil se hlavně 
jako autor detektivních a krimi thrillerů, 

v tomto ranku napsal hned několik sérií 
(např. o vyšetřovateli Maartenovi S. Sne-
ijderovi nebo o astmatickém vyšetřovate-
li z Lipska Walteru Pulaskim). Zajíma-
vým se v tomhle směru může zdát román 
Schwarze Dame (2007), v němž se sou-
kromý detektiv v Praze snaží najít svého 
ztraceného kolegu. Jeho romány byly 
přeloženy do francouzštiny, italštiny, tu-
rečtiny, španělštiny, japonštiny, korejštiny 
a dva případy Maartena S. Sneijdera vyšli 
i v češtině (Vražedná lhůta, 2019; Vra-
žedný rozsudek, 2020). Několikrát byl 
nominován na cenu Friedricha Glausera 
a cenu Leo Perutze, několikrát byl oce-
něn Vincentovou cenou a cenou Deut-
schen Phantastik. Andreas Gruber však 
také nejednou vkročil do temných a za-
tuchlých vod horrorového žánru. Doslo-
va mrazivý (a ano, patrně lehce lovecraf-
tovský) je Das Eulentor (2008), příběh 
polární expedice, která v roce 1911 mezi 
zubatými ledovci a arktickými mrazy 
kromě smrti, nehod a záhadných zmize-
ní uprostřed noční vánice objeví člově-
kem vytvořenou, podle všeho nekoneč-
nou šachtu vedoucí přímo do nitra země. 
Odhodlají se tajemství stavby, která je 
v rozporu s fyzikálními zákony a podle 
všeho by neměla vůbec existovat, odha-
lit a sestoupit dolů… Povídkou Gruber 
přispěl do antologie horrorových poví-
dek z celého světa Diabolos MMXIV 
(2015), o tři roky později pak vydal deva-
tenáctipovídkovou sbírku Ghost Writer: 
19 unheimliche Geschichten (2018), 
kde nás zavede mimo jiné do Lipska 
roku 1840, New Orleans roku 1908 nebo 
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Vídně roku 1945. Oblaží nás elektro-
nickými pavouky, zločineckým zubařem, 
děsivým aténským archeologickým nále-
zem, vánočním příběhem přímo z hlubin 
samotného pekla či příběhem z chodeb 
Miskatonické univerzity. Z hlubin ne-
žití vyzvedne Edgara Allana Poea i Jac-
ka Rozparovače. Kromě psaní Andreas 
Gruber často chodí do kina, cestuje se 
svou ženou, pořádá psací dílny a mlátí do 
bubnů. A čeká, až mu zavolají z Rolling 
Stones, že se jim uvolnilo místo v sestavě.
To vídeňský režisér, divadelní i filmo-

vý herec a scénárista s česky znějícím 
jménem Martin Nechvatal narozeniny 
teprve za pár dní oslaví. Narodil se 11. 
září 1976. Vystudoval vídeňskou Fil-
mschule. Svému rodnému městu zůstal 
dosud věrný, žije ve vídeňském Donau-

feldu. Horrorovému žánru se věnuje ne-
jen ve filmové, ale i v divadelní podobě. 
Režisérsky debutoval krátkometrážním 
horrorem Das Wiener Kettensägen-
massaker (1993), v němž si sám zahrál 
maniaka s motorovou pilou. Maniaka 
ztvárnil i ve svém dalším, tentokrát ho-
dinovém, snímku Horror Maniacs: 
I Want to See Pigblood! (1994), v němž 
skupinka omladiny navštíví mejdan 
v opuštěné budově. Co se jí však dostane 
místo zábavy, je snad jasné každému, kdo 
se o horror otřel byť jen v potemnělém 
metru. Pláč a skřípění zubů, samozřejmě. 
A Nechvatal ve svém koníčku, navzdory 
schopnostem a rozpočtu, odhodlaně po-
kračoval i v dalších letech: Born of Ob-
livion (1995) či Zombie Splattershow 
(2012). Svůj žánrový okruh však začal 
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brzy rozšiřovat, a tak se kromě dramat 
Hate Freedom – Friß Freiheit! (1997) 
nebo Hospiz (1999) věnoval i krimi: 
Ednstation (2002). Později přidal i režii 
videoklipů – brutální a krvavý klip pro 
rakouské death metalisty Blood Catapult 
k písni Kill Cop (2013) nebo weird klip 
Welcome to the circus (2015) gothic 
rockových Lolita KompleX – a doku-
mentů. A od té doby, co začal provozovat 
horrorové divadlo 1. Wiener Bluttheater 
i záznamy jeho divadelních představení: 
Zombie: Splattershow (2012), The In-
credible Strange Sideshow of Horrors: 
Wizard of Gore (2013), 1. Wiener 
Bluttheater mit Frauenarzt Dr. Prae-
torius (2015), 1. Wiener Bluttheater 
mit der Zombie: Sideshow of Horrors 
(2018) a 1. Wiener Bluttheater mit the 
MANEATER: ANTHROPOPHA-
GUS DER MENSCHENFRESSER 
(2019).
Na rakouského tvůrce má netypické 

jméno i spisovatel Marco Martinez. Na-
rodil se 5. prosince 1980 a žije ve spolko-
vé zemi Vorarlbersko. Psaní ho chytlo až 
ve 36 letech, nejlépe se cítí v dystopickém 
a horrorovém žánru: „Pro mě, jako mi-
lovníka horroru a dystopie, je úkolem pro-
pracovat význam psychologického faktoru 
nebo duševního stavu protagonistů (Když 
se každodenní život střetává s neobyčejnou 
a výjimečnou situací). Mým cílem je před-
stavit nové aspekty v legendách a odklonit 
se od přehnané fikce.“ Ve svých příbězích se 
snaží jí do hloubky temných stránek svě-
ta a krutosti reality. Martinez debutoval 
románem Die Wohnung (2016) jemuž 

věnujeme několik slov v jiném článku 
tohoto čísla. Vloni přišel s temným post-
katastrofickým příběhem Esther (2019), 
v němž hlavní hrdina, samotář a bojov-
ník Noah ve světě, který se změnil jen 
v pouhou šedou šmouhu, nic v něm není 
jako bývalo a lidi se loví navzájem, hledá 
svou pohřešovanou manželku.
Posledním tvůrcem „východní marky“, 

kterého v tomto článku představíme, je 
režisér, scénárista a někdejší herec Mar-
vin Kren. Narodil se v roce 1980. Herecky 
debutoval v jednom z dílů seriálu Julia – 
Eine ungewöhliche Frau (2002), mihl se 
i ve filmu Spiele Leben (2005) a televiz-
ním filmu Milly & Mops (2007). Scéná-
risticky a režijně na sebe poprvé poukázal 
krátkometrážním filmem Zum Beispiel 
Praterstern (2005), do něhož poprvé ob-
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sadil svou matku Brigitte Kren, která se, 
až na jeden film, objevila ve všech jeho 
horrorových dílech. O čtyři roky později 
následoval další krátkometrážní snímek 
Schautag (2009). Až následující rok se 
Kren odvážil zpracovat bez minuty ho-
dinový horrorový příběh Rammbock 
(2010), který natočil v koprodukci s ně-
meckými tvůrci. Příběh se odehrává 
v Berlíně, kterým se šíří 
n e b e z p e č n ý 
v i r u s , 
promě-
ň u j í c í 
obyvatele 
v krvelač-
né (další 
chvilka na-
pětí) zombie 
n a p u m p o -
vané adrena-
linem. Hlavní 
hrdina Michael 
do města zavítá 
zrovna v okamži- ku největšího 
běsnění, protože je odhodlán najít svou 
bývalku. Místo toho se musí zabarikádo-
vat v bytě s mladým budoucím instalaté-
rem. Již plnometrážnímu celovečernímu 
a v mnoha ohledech kvalitnějšímu eko-
logickému horroru Blutgletscher (2013) 
se věnujeme na jiném místě tohoto čísla. 
Následující rok se Marvin Kren připojil 
ke kolegům z celého světa a přispěl svým 
písmenem R is for Roulette (2014) do 
druhé „edice“ horrorové antologie krát-
kých děsivých příběhů The ABCs od 
Death 2 (2014). O sotva pětiminutovém 

příběhu trojice postav zavřené ve sklepení 
a hrající známou ruskou hru se, vzhledem 
k sice předvídatelné ale přesto zajíma-
vé a působivé pointě nedá říci prakticky 
nic, aniž by se neodhalila povaha celého 
příběhu. Příjemně zaujme minimálně 
formou a zpra- cováním (černo-
b í l ý formát, ucházející 

herectví, půso-
bivá strohost), 
nepříjemně ab-
sencí režiséro-
vy matky Bri-
gitte. Poté 
M a r v i n 
Kren zís-
kal kšefty 
v televizi 
jako re-
žisér tří 

částí série 
Tatort (Místo činu) 

Tatort – Kaltstart (Místo činu: 
Hamburk – Studený start, 2014), Tatort 
– Die Feigheit des Löwen (2014) a Ta-
tort – Die letzte Wiesn (2015). V roce 
2015 režíroval televizní historický kri-
minální film Mordkommission Berlin 1 
(Gangy Berlína) a poté přesedlal k seriá-
lům: 4 Blocks (4 bloky, 2017), Landkri-
mi (Země zločinu, 2018), Freud (2020). 
Za svou režisérskou práci byl oceněn 
Deutscher Fernsehpreis. Nominován 
byl na tuto cenu i v kategoriích nejlepší 
filmový televizní tvůrce a nejlepší scéná-
rista. Snad se k horrorovému žánru ještě 
někdy vrátí.

• Honza Vojtíšek
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Zavřela oči a pokoušela se na chvilku 
usnout. Slunce se již klonilo k zá-

padu a zalilo horizont rudou září. Letní 
den pomalu končil a nesnesitelné horko 
začínalo polevovat. Místy dokonce pofu-
koval chladivý větřík. Vivian se na židli 
zavrtěla a přikryla si nohy cípem županu, 
který jí splýval podél těla. Všechno kolem 
sebe již vnímala jen napůl.
Z dřímoty ji však brzy vytrhla její ko-

legyně.
„Viv,“ šťouchla do ní.
„Co je?“ zívla a protáhla se. Žena poky-

nula hlavou k nebi.
„Hm, hezký,“ pokrčila rameny Vivian 

a znovu zavřela oči.
Kathryn do ní strčila o něco silněji: „Vi-

díš, jak je pozdě?! Už tady čekáme ho-
dinu!“
„A co?“ Vivian opět zívla a nezaujatě 

pohlédla k tmavnoucí obloze. „Vee říka-
la, že to s Robem nafotí rovnou všech-
no, aby sem už zejtra nemusel, když je až 
z Kansas City.“ 
„No jo, hlavně, že já bydlim za rohem,“ 

ohrnula nos Kathryn.
Nastala chvíle ticha. Vivian opět zavřela 

oči a její přítelkyně se zahleděla do mrt-

vých oken budovy před sebou. Náhle se jí 
zazdálo, jako by se v jednom z nich mihla 
průsvitná postava. Otočila se a opět za-
třásla Vivianiným ramenem: „Viv, ty se 
nebojíš?“
Ospale zavrtěla hlavou.
„Kdy Vee říkala, že budeme končit?“
„F dechet,“ zívla Vivian.
„Cože?“
„Že řikala nejpozdějš v deset.“
„A nevíš, kolik je?“ ošívala se Kathryn 

a znovu upřela zrak do slepých oken, kte-
rá na ni nevlídně shlížela.
„Ne,“ pokrčila rameny Vivian a znovu se 

oddala tiché dřímotě.
Po pár minutách sebou ale náhle škubla, 

otevřela oči a rozesmála se, jako by jí 
teprve nyní došla slova její přítelkyně: 
„Kath, ty se fakt bojíš, že jo? Ty si fakt 
myslíš, že tady straší, že je to tak?“
Mlčky se na ni podívala, a pak pokrčila 

rameny: „Všechno je možný.“
Vivian se smála dál: „Ty se vážně bojíš! 

No, to je něco! Kolik ti je? Pět?“
Z budovy vyšla žena v kostkované košili 

s vyhrnutými rukávy. Jak ji Viv spatřila, 
zavolala na ni: „Miláčku, představ si, že 
Kath se tady bojí!“

Ticho
Renata Bočková



howard

86

Kathryn se zatvářila otráveně a založila 
si ruce: „Práskačko! Hleď si svého!“
Žena došla až k nim a trochu uštěpačně 

se usmála: „Tak to má Kath blbý…“
Pak ale nasadila profesionální tón a pro-

mluvila k oběma: „Tak dámy, dáme po-
sledních pár snímků a pro dnešek balí-
me.“
„To jsem ráda,“ mumlala Kathryn 

a hrabala se ze židle.
Všechny tři vešly do budovy. Okny sem 

ještě stále dopadaly poslední sluneční pa-
prsky, ale i tak je oslepila prudká světla 
naaranžovaná v jedné z místností.
Zatímco Kath s Vivian si nechávaly 

upravit make-up, Vee připravovala foto-
aparát a vysvětlovala: „Začneme s tebou 
Vivie a s Robem.“
Muž již seděl nachystaný na kolečkovém 

křesle oblečený v nemocniční košili.
„Pak si vás každou vyfotím zvlášť a na-

konec všechny tři dohromady.“
Vivian si svlékla župan a nechala se od-

vést k Robertovi. Posadila se mu na klín 
a rozhalila svou uniformu zdravotní ses-
try.
„Vivie, teď se trochu otoč, aby ti byla vi-

dět obě prsa… jo, přesně tak,“ dávala Vee 
pokyny. „A rozepni se úplně, ták super… 
Díky! Připraví se Kath.“
Ta nastoupila již do půl těla nahá a ten-

tokrát ji Vee položila k Robertovi do po-
stele.
Vivian k Vee přistoupila a lehce ji vzala 

za ramena. Ta ale ani nemrkla a nechala 
ji, aby jí koukala přes rameno. Setrvala 
tak mlčky po celou dobu, kdy se nemu-
sela fotit.

Když skončili, Vee to shrnula: „Tak fajn, 
pro dnešek balíme. Roba už zejtra po-
třebovat nebudeme, ale vás dámy ještě 
ano. Máme to tu zamluvený do oběda, 
tak moc nevyspávejte.“ 
Kath unaveně vzdychla a šla se převlék-

nout.
Zatímco ostatní sklízeli světla a rekvi-

zity, Vivian se tiše tiskla k Vee, která si 
prohlížela fotografie z předešlého dne.
„Jsem tam hezká?“ zeptala se nakonec.
Vee se usmála: „Ty jsi přece vždycky 

hezká.“
„Hm, a Vee?“
„Neříkej mi tak.“
„Proč ne?“ culila se.
Vee ji objala: „Protože to je jako bys mi 

říkala slečno Vincentová.“
„Hm, tak Arlene?“
„No?“
„Jsem pro tebe ztělesněním tvých ero-

tických představ?“ pověsila se jí kolem 
krku.
Vee nakrabatila obočí, a pak se roze-

smála: „Co to plácáš za blbosti? Všech-
ny fotky jsou inspirované tebou, vždyť 
to víš… A teďka jsi zahrála moc hezkou 
strašidelnou sestřičku.“
Zajela jí rukou pod sukni a lehce ji 

stiskla, ale záhy ji zase vytáhla: „Běž se 
převlíknout, hodím tě pak domů, ty ero-
tická představo.“
Vivian se zasmála a utekla ven.
Když se oblékla, Arlene již seděla v autě 

a většina ostatních lidí byla dávno pryč.
„Nasedat, krásko,“ mrkla na ni.
Viv se posadila vedle ní. Vyjely do 

houstnoucí tmy. Ohlédla se na budovu 
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mizející za větvemi stromů. Nepatrně se 
při tom zachvěla, aniž by věděla proč.
Docela dlouho jely bez jediného slova. 

Vivian se dívala z okýnka. Spát se jí už 
ale nechtělo.
Arlene sjela ze silnice na polní cestu 

a zastavila na místě, kde na ně nebylo vi-
dět.
„To už jsme tady?“ usmála se Viv.
„Už jsme tady,“ kývla Arlene, pak se na-

klonila a políbila ji. Vivian její polibek 
opětovala.
Vee se ale odtáhla: „Vivie?“
„Hm?“
Vivian ji ignorovala a znovu se k ní na-

klonila, aby ji políbila.
„Ne, miláčku, počkej,“ zastavila ji. „Víš, 

říkala jsem si, že bychom to mohly dělat 
taky někde jinde, než jenom v autě.“
„K tobě domů nejdu,“ protestovala, „ně-

kdo mě tam uvidí a hned budu v novi-
nách. Jsi moc slavná, víš,“ hrála si s kno-
flíky na její košili.
 „Ale ne, zlatíčko,“ uchopila ji za ruku 

Arlene, „já jsem myslela někam, kde nás 
nikdo neuvidí, ani neuslyší.“
„Hm?“
„Třeba tam,“ kývla hlavou za sebe.
„Kam?“ nechápala Vivian.
„No, TAM.“
Dívala se na ni a přemýšlela, jestli to my-

slí vážně: „Ty jako myslíš tam jako tam?“
Kývla: „Některé rekvizity tam máme 

přes noc… a ty jsi dneska v té uniformě 
vypadala k sežrání.“
Arlene se sklonila nad Viv, znovu ji po-

líbila a stiskla ji mezi nohama: „Co říkáš? 
Bude to trochu strašidelné…“

Teď se zase odtáhla Vivian: „Fuj, jako 
vážně? Ty to myslíš vážně?“
Pokrčila rameny: „Dneskas tam před-

váděla takové věci a teď ti to vadí?“
Její hlas zněl uraženě.
„Ale to byly jenom fotky a byl den a ty 

teď chceš, abych se s tebou vyspala ve 
tmě a špíně?“ Vivian si založila ruce 
a uraženě se dívala na svou přítelkyni.
„Ale no tak, přece taky nevěříš na to, že 

tam straší?“ smála se. „Víš, že se u toho 
ráda bojím,“ Arlene už se zase sápala po 
jejím klíně.
„Ne,“ řekla Viv tak rázně, až se Arlene 

skoro polekala. „Chápeš to vůbec? Ty to 
asi nechápeš, že ne? Je to WAVERLY 
HILLS, nejstrašidelnější místo v Ame-
rice, místo, kde umřelo tisíce lidí a kam 
se polovina lidstva neodváží ani vkročit 
a ty nejen, že si ho pronajmeš a fotíš tam 
porno, ale ještě chceš, abych tam s tebou 
měla sex. Ty ses vážně zbláznila. Vezmi 
mě domů a hned. Tohle je zvrácený.“
Arlene pohodila hlavou: „Takže ty si 

vážně myslíš, že tam straší, co? A nesmál 
se náhodou někdo Kath, že se bojí?“
 „Ale ne! Jen je to místo, který zaslu-

huje trochu úcty… nebo tak něčeho.“ 
Při téhle větě se bezděčně otočila, jako 
by sanatorium mohla stále ještě zahléd-
nout.
„Blbost, Viv, ty se prostě bojíš. Bojíš se, 

že na tebe vyleze ňákej bubák a ukous-
ne ti hlavu. Ve dne ti to nevadí, tos na 
ně vystrkovala zadek, ale teď když chci, 
abys ho ukázala jenom mně, se najed-
nou bojíš, protože je tma… Vážně? Jako 
vážně mi chceš namluvit, že ty, kte-
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rá máš na kontě daleko horší věci než 
moje pseudoumění, si myslíš, že já jsem 
zvrácená?“
„Zavez mě domů, okamžitě!“ Vivian 

náhle zachvátila panika.
„Zavez mě domů,“ imitovala ji Vee, 

„zavez mě domů, Eric tam už na mě 
čeká. Zavez mě domů, ať můžu zase žít 
ten svůj nudnej heterosexuální život… 
kterej ti stejně nikdo nevěří.“
Vivian se natáhla po klíčcích v zapalo-

vání, Arlene ji chytila za zápěstí a na-
supeně řekla: „Fajn, tak fajn, zavezu tě 
domů no, když se bojíš.“
„Já se nebojim,“ zlobila se Vivian, 

i když sama si nebyla úplně jistá, mluví-
li pravdu.
„Ne? Tak to dokaž,“ pohodila Vee vy-

zývavě hlavou.
 „Arlene, miláčku, tohle přece…“
Aniž by na to cokoliv řekla, nastarto-

vala auto a vyjela z polní cesty zpět na 
silnici. Nastalo až hmatatelné ticho. Vee 
se kousala do rtu a snažila se nevybuch-
nout. Vivian si hrála s lemem u šatů. 
Připadalo jí, že má v hlavě strašný zma-
tek.
„Tak dobře…“ řekla najednou.
„Co tak dobře?“
 Arlene neměla chuť se s ní bavit.
„Půjdu tam.“
„Nemusíš, jestli nechceš,“ Vee se zatvá-

řila otráveně.
„Ne, rozmyslela jsem si to. Máš pravdu, 

je to absurdní. Duchové nejsou.“
„Ne, Viv, prostě ne. Smůla, zavřely jsme 

krám. Dneska o sex musíš požádat své-
ho zákonného manžela.“

Když to slyšela, uraženě se svezla 
zpátky do sedadla.
Arlene po chvilce zastavila u krajnice. 

Seděly tiše a po očku se po sobě dívaly.
„A nemůžeme…?“ hlesla Vivian.
„Ne,“ odsekla Vee.
„A proč ne?“
 „Proto.“
„Miluješ mě?“
 „Jo,“ vzdychla Arlene.
Vivian se k ní posunula a začala se 

jí dotýkat: „Prosím, Arlene, prosím… 
Já tě moc miluju… Prosím, odpusť mi 
to… Já jsem to tak nemyslela… Já… 
prosím… Já bez toho dneska neu-
snu… Prosím,“ vzala její ruku a tiskla 
si ji mezi stehna. „Prosím… Udělej mi 
to… Prosím… Smiluj se nade mnou… 
Já jsem to tak nemyslela, vážně.“
 „Tak dobře,“ vytrhla se jí Vee, „ale 

musíš přijít tam.“
Odevzdaně kývla.
„Ve dvě, budu na tebe čekat.“
Znovu poslušně přikývla.
„A nemohly bychom teď taky?“
Vivian ji koutkem oka pozorovala.
„Ne,“ zavrtěla rázně hlavou, „Až tam.“
Bez dalšího slova nastartovala a od-

vezla ji domů. Stejně tiše ji pak vy-
pustila a sama se vrátila tam, odkud 
vyjela.
Poslední záblesky slunce zmizely, tak-

že vystoupila do téměř naprosté tmy. 
Rozsvítila baterku a vydala se k hlav-
nímu vchodu. Těsně pod jeho oblouky 
se zaklonila a pohlédla nahoru. Budo-
va se tyčila do takové výšky, že se jí té-
měř zamotala hlava.
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Vešla dovnitř. Cestu již za ty tři dny, 
co tu byli, znala docela dobře. Přejíž-
děla kuželem světla po stěnách a šep-
tala: „Prej, že tady straší. V hlavě jim 
straší.“
Vlastně si ani neuvědomovala, že ta slo-

va říká nahlas snad proto, že byla tak ti-
chá, že sotva porušila mlčenlivost tohoto 
místa.
U pokoje, ve kterém fotila, se zastavila 

a pohlédla na hodinky. Měla ještě spous-
tu času.
Kousek se vrátila a vyklonila se z okna 

na terase. Za dne tu výhled musel být 
nádherný. Nyní však viděla jen větve 
stromů pohybujících se ve větru, a zbytek 
budovy utápějící se v temnotě.
Nakonec zašla zpátky do pokoje. Světla 

si odvezli pro případ, že by sem přišel ně-
kdo nepovolaný, ale zůstalo zde nemoc-
niční lůžko, stolek a kolečkové křeslo.
Dala si baterku do zubů a začala místo 

upravovat. Na čisté povlečení se snášela 
zrnka prachu a kusy omítky. Pocítila ne-
patrnou bolest kdesi na plicích, ale nevě-
novala jí pozornost.
Snažila se vyklepat ložní prádlo a co 

nejlépe nastavit postel. Pořád se nemohla 
rozhodnout, jestli ji má zvednout, nebo 
nechat tak, jak byla. Posadila se na ni 
a zkoušela její odolnost.
Zdálo se jí, že venku zaslechla motor 

přijíždějícího auta. Její hodinky ukazova-
ly tři čtvrtě na dvě.
Z tašky, kterou předtím schovala do 

nočního stolku, vytáhla balíček vlhče-
ných ubrousků. Umyla si ruce a rozhlíže-
la se po místnosti. Umělé světlo skákalo 

sem a tam. Uvědomila si, že se bolest na 
plicích stupňuje. Nebo snad byla stále 
stejná, jenom ji před tím nevnímala?
Kdesi v dáli zazněly kroky. Jasné a nebo-

jácné. Tak přece se Vivian nebojí, pomy-
slela si. Tělem jí projel záchvěv vzrušení. 
Naklepala polštář a ještě jednou vyprášila 
deku. Přemýšlela, kam potom postaví ba-
terku, již si nyní opět vložila do úst, aby 
mohla doladit postel.
Náhle ji ona bolest téměř ochromila. To 

musí být z toho prachu a bordelu tady 
všude, řekla si v duchu. V tom momentě 
se prudce rozkašlala, baterka jí vypadla 
z úst, narazila o podlahu a zhasla.
„Zatraceně,“ vydechla v pauze mezi dal-

ším záchvatem kašle a šmátrala poslepu 
rukou po špinavé zemi.
V tu chvíli si uvědomila, že se kroky těs-

ně za ní zastavily.
„To sis nemohla vzít baterku?“ zasípala, 

aniž by se otočila.
Odpovědí jí však byl pouze dotek ruky.
Oklepala se: „Fuj, ty jsi studená,“ a oto-

čila se.
Za sebou rozeznala ženu v bílé unifor-

mě zdravotní sestry s čepcem na vlasech 
a rouškou přes ústa. Usmála se: „To je 
dost, že jdeš, ale musím nejdřív najít tu 
baterku.“
Žena zavrtěla hlavou.
„Co? Ty se nebojíš?“ ušklíbla se.
Odpověděla opět jen zavrtěním hlavy.
„Neztratilas řeč, doufám?“
Arlene se zvedla ze země a oprášila si 

kolena. Ona si ale jenom přiložila prst 
k ústům a gestem jí naznačila, že ji má 
následovat.
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„Kam chceš jít? Doufám, že ne zase 
zpátky do auta,“ mračila se Vee.
Gesto nyní bylo o něco naléhavější.
„No, tak dobře, no, ale pak se mnou už 

budeš mluvit, jasný?“
Žena kývla a vzala ji za ruku.

* * *
Když zastavila, bála se vypnout motor. 
Reflektory auta jí aspoň trochu dodá-
valy pocit bezpečí. Budova před ní jako 
by končila kdesi v oblacích. Všude bylo 
jen ticho a temno. Jediné, i když sotva 
rozpoznatelné světlo, zahlédla až vysoko 
pod střechou.
Nadechla se, chtěla vstát, ale pak jen tiše 

vydechla. Ohlédla se na cestu za sebou. 
Ještě pořád se může vrátit.
Vivian měla pocit, že vlastně ani neví, co 

ji přimělo sem dojet. Věděla, že i kdyby 
k něčemu došlo, strach by jí nikdy nedo-
volil se uvolnit a užít si to. Přesto tu nyní 
seděla v sesterském stejnokroji s čepcem 
na hlavě a v ruce žmoulala roušku, kte-
rou si chtěla dát přes ústa.
Byla si jistá, že Arlene její převlek oce-

ní, ačkoliv fotila spoustu scén, zdravotní 
sestřičky u ní vždycky vedly.
Vivian si dodala odvahy a vystoupila. 

Od té chvíle měla pocit, jako by ji tem-
nota a pochmurnost toho místa pohlco-
valy. Třásly se jí ruce. Strachem je měla 
celé zmrzlé, přestože venku bylo stále 
teplo.
Z kapsy vyndala baterku. Rozsvítila ji 

a namířila na okno, v němž zahlédla svět-
lo. Tiše počítala patra – páté. Vzdychla. 
Doufala, že nebude muset do chřtánu té 

obludu zacházet příliš daleko. Vee však 
měla srdce romantika a snad doufala, že 
z výšky uvidí hvězdy.
Vivian se mlčky nechala spolknout 

hlavním vchodem. Srdce měla až v krku, 
ale postupovala statečně dál. Bylo jí jas-
né, že Eric by po ní nikdy nic takové-
ho nechtěl. Nedokázala však říct, jestli 
právě tohle není ten důvod, proč mu tak 
otevřeně zahýbala.
Všude okolo se vznášel prach a nutil 

ji ke kašli. Nasadila si roušku, kterou si 
právě za tímto účelem přinesla. Už bě-
hem dne se jí tu nedýchalo zrovna nej-
lépe a nehodlala si přivodit astmatický 
záchvat.
Schody pod ní ani nevrzly, jen šusti-

ly popadanou omítkou. Strčila ruku do 
kapsy, aby si ji zahřála. Měla pocit, že jí 
strach stáhl hrdlo, a začínala pochybovat 
o tom, že na Arlene bude moci vůbec 
promluvit.
V pátém patře byla spousta dveří, ale 

v žádných nezahlédla ani náznak světla. 
Snad se jí to všechno jenom zdálo a Ar-
lene na ni čekala třeba na opačné straně 
toho domu hrůzy.
Vivian polilo horko a přesto ji snad 

právě v tuto chvíli ovanul chladný závan 
větru. Když kdesi vpředu něco zašustilo, 
škubla sebou, připravená dát se na oka-
mžitý útěk. Pak zaslechla záchvat dusi-
vého kašle. Sevřela baterku.
„To musí být Arlene, to musí být Ar-

lene,“ šeptala a blížila se k místu, kde ji 
slyšela. Napadlo ji, že by na ni mohla za-
volat, ale víc než téměř neslyšitelný šepot 
ze sebe nedokázala vypravit. Baterka se jí 
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třásla v rukou, a když osvítila číslo dveří 
504, náhle zablikala a zhasla.
Vivian ze sebe vydala neslyšný výkřik, 

jako v noční můře jí cosi stáhlo hlasivky. 
Opět zaslechla jakýsi šum. Postoupila 
vpřed. Pokoj vedle ní byl ale zcela prázd-
ný.
Najednou se ozvala rána, dveře vedlejší 

místnosti zavrzaly a jako by se prohnu-
ly v pantech. Opět zaznělo zakašlání, ale 
nyní tlumené.
Vivian zavřela oči a postoupila ještě 

o krok. Když je opět otevřela, spatřila 
u vchodu do pokoje temný stín. Něco 
jako by tam stálo. Stín se pohyboval ze 
strany na stranu. Nedokázala rozeznat, 
co to je, ani zda je to člověk, či věc.

Měsíc pronikl mraky a postupně zalé-
val jednotlivá okna. Když postoupil až 
k těmto dveřím, Viv se konečně z úst 
vydral hlasitý výkřik. Mezi dveřmi míst-
nosti číslo 502 viselo bezvládné tělo její 
přítelkyně.
Než se stačila vzpamatovat a hnout se 

z místa, pocítila, jak ji ovanul chladný 
vítr, jak ji cosi obstoupilo a zahalilo tak 
měsíční světlo.
Znovu vykřikla a chtěla se dát na útěk, 

zezadu ji však chytila ledová ruka a při-
tiskla se na její ústa. Postava, jejíž přítom-
nost cítila v zádech, se k ní přiblížila, její 
mrazivý dech se dotkl jejího ucha a za-
šeptal jí: „Pssst, my chceme spát.“

Renata Bočková (*1994)
Vystudovala anglistiku a obecnou lingvis-
tiku na FF UK v Praze. Psala odmalička, 
nyní zveřejňuje své texty na www.povid-
kyainspirace.blogspot.cz. Některé z nich se 
objevily v knihách Nápady šíleného peda-
goga a jiné radosti (P. Boček & M. Zubík) 
a Hrobořadí (P. Boček). V roce 2017 vydala 
sbírku povídek Den a noc. Jejím největším 
literárním vzorem je sice Virginia Woolf, 
ale vzhledem k tomu, že jablko nepadá da-
leko od stromu, dokáže kromě poetických 
povídek psát i drsně černohumorné texty 

(například ten s všeříkajícím názvem Proč je nejlepší skok z okna?). Ráda sle-
duje duchařiny. Horrory prvoplánově nepíše, dokonce tvrdí, že je ani moc ne-
umí, ale mnohé povídky hranice tohoto žánru bezesporu překračují, o čemž se 
sami můžete přesvědčit ve 22. a 28. čísle Howarda.
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Sympatická herečka na sebe upozornila 
hned ve svých prvních dvou výraznějších 
rolích. A pak se začala velkým filmům vy-
hýbat. Pozitivní na tom je, že ji to zavedlo 
k horrorům.

Kde byla Dominique Ariane Swain 
počata, informační kanály neuvádí, ale 
narodila se 12. srpna 1980 během jízdy 
po dálnici ve směru Santa Monica v autě 
svého otce Davida. O její píli a všestran-
nosti může svědčit fakt, že již v dětství 
absolvovala program pro záchranáře. Do-
minique má čtyři sourozence, dvě sestry 
a nevlastní sestru a bratra z otcova prv-
ního manželství. Navštěvovala střední 
školu v domovském Malibu (Kalifornia, 
USA). Ve škole vynikala prospěchem, což 
ji v kolektivu moc na oblibě nepřidalo. 
V roce 2002 pak nastoupila na univerzitu.
Ve filmu debutovala ve dvanácti letech 

jako dublérka herečky hrající mladší sest-
ru Macaulaye Culkina v thrilleru The 
Good Son (Dobrý synek, 1993). Od té 
doby se pravidelně zúčastňovala různých 
konkurzů. Neúspěšně se tak ucházela 
např. o roli Claudie v horroru Interview 

with the Vampire: The Vampire Chro-
nicles (Interview s upírem, 1994). A pak 
se stalo něco, co se v její branži nestává 
zrovna málokdy. Nejdříve si sympaticky 
a mile střihla pubertou zmítanou dceru 
hlavního hrdiny v akčním sci-fi Face/
Off (Tváří v tvář, 1997). O měsíc později 
ale do kin vstoupil film, v němž (ve svých 

Dominique swain
profil
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patnácti letech) zazářila ve své dosud 
nejznámější a nejvýraznější roli mladičké 
Lolity ve stejnojmenné adaptaci Nabo-
kovova románu režiséra Adriana Lynea 
(Lolita, 1977). A pak se stalo něco…
Dominique se začala objevovat v mlá-

dežnických komediích a dramatech 
(Girl, 1998; The Intern, 2000; Happy 
Campers, 2001; Tart, 2001; Pumpkin, 
2002 nebo New Best Friend, 2002) 
a chlastat. Závislost na alkoholu, s níž se 
poměrně rychle a úspěšně vypořádala, ji 
odvedla od větších rolí ve významnějších 
filmech. Dokonce se tvrdí, že se bloc-
kbusterům a výraznějším filmům začala 
sama vyhýbat.
Ať už je to jakkoliv, v každém případě je 

to škoda, Dominique totiž patřila a patří 
k těm herečkám, kterou uznávala jak kri-
tika tak diváci. V roce 1998 byla nomino-
vána na cenu Saturn za nejlepší herecký 
výkon mladého herce/herečky za Face/
Off, o rok později na ceny MTV Mo-
vie Award, YoungStar Award a CFCA 
Award za roli v Lolitě a v roce 2003 na 
DVD Premiere Award za roli ve filmu 
Tart. Za Lolitu získala v roce 1999 oce-
nění Young Artist Award, v roce 2007 pak 
cenu na filmovém festivalu v Los Angeles 
jako nejlepší herečka za film The Pacific 
and Eddy (2007). V roce 2002 ji magazín 
Stuff zařadil do žebříčku 102 nejvíce sexy 
žen světa.
Kromě herectví se zajímá o umění 

a sporty (fotbal, plavání, snowboarding, 
softbal) a stala se nejmladší modelkou, jež 
ve svých 21 letech zapózovala nahá pro 
organizaci PETA.

Dominique Swain tak patří k těm hereč-
kám, které hrají pravidelně (podle IMDB 
má na kontě přes stovku rolí), za rok na-
točí i několik filmů, ale není o ní či nich 
moc slyšet. Prostě jede tzv. pod radarem. 
Protože nebere za jeden film statisícové 
a milionové honoráře, točí často a přeska-
kuje ze žánru do žánru – akční béčka, ro-
manťárny, komedie, (i jejich kombinace), 
sci-fi, dramata, televizní rodinné filmy, 
thrillery, westerny. Jen v roce 2016 se ob-
jevila například hned ve dvou vánočních 
filmech. Zahrála si i v několika videokli-
pech (Rockstar od Nicklbecka nebo We 
Are All Made of Stars od Mobyho). Vy-
stoupila v dokumentu Starz Inside: Sex 
and the Cinema (2009), který se zaobírá 
americkou posedlostí sexem, zobrazová-
ním erotiky ve filmu a provádí milníky 
erotického filmu. Překvapivě často se ve 
filmech potkává s Ericem Robertsem, až 
si toho všimne bulvár, bude o půlhodino-
vý internetový skandál postaráno. A když 
zjistí, že i s Vivicou A. Fox, tak tu aférku 
natáhnou i na třičtvrtě hodiny.
Tahle cesta ji ve druhé půlce nultých let 

nového tisíciletí přivedla k horrorovému 
žánru. V roce 2005 sekundovala Jensenu 
Acklesovi a Shannyn Sossamon v horro-
ru Devour (Cesta ke zlu), v němž ovšem 
původně zajímavý nápad o tajemné po-
čítačové hře a chlapci pronásledovaném 
pocity smrti a sebedestrukce, zabalený 
do slabě nakouslého satanismu a okulti-
smu, pohřbil zmatený scénář, nepovede-
ný konec a absence jakékoliv pointy. Ve 
stejném roce se objevila i ve třináctém 
dílu první série duchařského fantasy seri-
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álu Ghost Whisperer (Posel ztracených 
duší, 2005). Ve zvláštním způsobem ne-
povedeném pokusu o levné giallo Fall 
Down Dead (Vraždící monstrum, 2007) 
se nechá nahánět sériovým vrahem zva-
ným Zabiják Picasso, který pro své hrát-
ky využije výpadky elektřiny. Zmasakro-
vané oběti jsou vcelku povedené, David 
Carradine zábavně mimózní, Dominique 
nádherně ječí a Udo Kierův psychopat by 
si zasloužil mnohem lepší film. Tím jsou 
klady filmu vyčerpány, zbývá jen nuda, 
hloupý závěr a nepochopitelné chování 
postav.
Ovšem svým způsobem až originál-

ní parafráze legendy o Krvavé Mary 
Dead Mary (2007), to už je jiná sklenice 
koktejlu. Ač se film zpočátku zbytečně 
moc babrá ve vzájemných mileneckých 
a přátelských vztazích jednotlivých po-

stav (zápletka je prostá: Kim a Matt se 
rozešli, přesto jedou se svými přáteli na 
víkend na chatu u jezera a když už ani 
jointy nepomáhají udržet nějakou zába-
vu a konverzaci, začnou hrát Dead Mary 
– postupně se jen se svíčkou vydávají do 
koupelny třikrát proti zrcadlu vyslovit 
strašidelnou formuli „Dead Mary“), když 
dojde k akci, má to nápad, originalitu 
i koule (výslech v kůlně). Pokus tradiční 
námět (trocha Alien, The Thing a Cabin 
Fever) navléknout do lehce originálního 
a nezvyklého hávu se povedl.
O rok později se Dominique stala sou-

částí televizního projektu Celebrity 
Ghost Stories (Strašidelné příběhy cele-
brit, 2008) v němž se herci a herečky svě-
řují se svými setkáními s nadpřirozenem 
a paranormálními jevy. Vznikly tři série. 
Horrorový thriller Nightfall (2009) na-
točil David DeCoteau, takže i když je na 
plakátě více holek, bude to asi spíše podí-
vaná hlavně pro neheterosexuální kluky. 
Naproti tomu Trance (2010) je o sexy 
dívkách, které se na mejdanu po požití 
neznámé drogy promění v krvežíznivé 
vražedkyně.
Zdalipak by náckové ocenili, že jejich 

odkaz přežívá v mnohých filmových pří-
bězích? Asi by je ale naštvalo, že hodně 
z těch filmových příběhů stojí za starou 
bačkoru. Jedna dobrá maska, Dominique 
v jedné z rolí, dost zábavné digitální 
efekty a robotický Áda z lehké ždímač-
ky Iron Sky Nazis at the Center of the 
Earth (Invaze zombie nácků, 2012) ne-
udělají ani film, který je tak špatný, až 
je vlastně dobrý. Od nácků k „feminis-
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převléknout. Tohle prostě nemá takové 
kule jako Sharknado, ale má to, alespoň 
ko… Tedy prsa. A ne všechny vytuněné 
silikonem, to už je dneska skoro zázrak.
S Natashou Henstridge se potkala v The 

Black Room (2017), což je v podstatě 
klasický horror o strašidelném domu, do 
něhož se nastěhuje mladý manželský pár. 
Jeho démoničtí sklepní obyvatelé jsou 
však poněkud nadržení. Možná proto 
v něm Natasha přefikne a udělá prač-
ku. No vážně. Tohle je silné pomrkávání 

po levných videohorrorech přelomu 80. 
a 90. let. Natashe a Dominique zdatně 
sekunduje zkušená nejen horrorová har-
covnice Lin Shaye. Společně s démony 
je jedním z vděčných témat horrorových 
příběhů nepochybně ouija, tedy deska na 
vyvolávání duchů a rozprávění s nimi. 
Právě s touto deskou si Dominique za-
hrává v Hexing (2017).
Na horrory plodný byl pro Dominique 

ale rok následující. Stihla jich hned šest. 
Ve dvou filmech se postupně vydá do 
obou světových válek. Hlavním hrdinou 
The Dark Field (2018) je slavný dirigent, 
který je během první světové války v Ně-
mecku napaden upírem (tedy proměněn) 
a musí si vybrat mezi ženou, kterou milu-
je a pomstou vraždy svého jediného syna. 
V Nazi Overlord (2018) se Dominique 

tickému slasheru“ si Dominique odsko-
čila v The 6th Friend (2016). Režisérka 
a spoluscénáristka Letia Clouston svedla 
po pěti letech na večírek šest bývalých 
spolužaček. A jak to ve slasherech už tak 
bývá, historie může být živější, než pouhé 
vzpomínky.
O dalším horroru patrně vše vypo-

ví pouhé dvě věci – název filmu, ať už 
původní nebo pro českou distribuci, 
a jméno režiséra. Jste připraveni? Tedy 
Sharkansas Women‘s Prison Massacre 
(Běženky a kapři, 2016) a Jim Wynorski. 
Prostě sračkoidní béčko té nejnižší inte-
ligence. O tu ale ve Wynorskiho filmech 
nikdy nejde. Jde o zadky a prsa a je vlast-
ně nepochopitelnou záhadou, proč to 
Wynorski dělá ve formátech, kde si to-
hle ani on ani diváci nemůžou moc užít 
a tak jen naznačuje. O čem že to vlastně 
je? Považte, jakýsi prehistorický žralok 
(ale vypadá dobře, to se musí nechat) si 
to plave doslova v pár centimetrech vody 
a dokáže se prohnat i hlínou. Navíc, když 
tou hlínou propluje, v dalším záběru je 
zase pěkně rovná a uhlazená. No která 
pak (pa)ryba tohle umí? Skupina vězen-
kyň prchne z vězení, schovají se v jakési 
chatě, ale všechny se dokáží během něko-
lika hodin minimálně třikrát kompletně 
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coby vědkyně, která vyvine nebezpeč-
nou biologickou zbraň, vrátí mezi nácky. 
Skupinka amerických vojáků je vyslána 
do Rumunska (nebo Maďarska? Čert 
to vem), aby z rukou nacistů osvobodili 
belgickou vědkyni, která náhle zmizela. 
K popisu filmu by zřejmě stačilo jedno 
jediné slovo: Asylum, ale musí se uznat, 
že začátek se, coby ucházející levné vá-
lečné drama, nerozjížděl vůbec špatně 
a Dominique (marně) zachraňuje co se 
dá. Vědci, respektive tvůrci filmu, jako by 
se nemohli rozhodnout, co vůbec zkou-
mají a k čemu chtějí jakým prostředkem 
dojít.
Ve stejném roce byl natočen, ale ještě 

stále je v postprodukci, příběh stárnou-
cího žoldáka a rozmazlené obyvatelky 
předměstí, snažících se přežít zombie 
apokalypsu State of Desolation. ČSFD 
u něj uvádí rok 2018, IMDB 2020. Vý-
borný a lákavý plakát má Rottentail 
(2018), v němž je výstřední vědec po-
kousán mutantním králíkem a poté, co 
se promění v člověkokrálíka, se vrátí do 
svého rodného města. Co to pro měs-
to znamená není tak lehké si domyslet. 
Komediálním horrorem je For Jennifer 
(2018). Jeho hlavní hrdinové Jennifer, 
Stefanie a Joey se snaží natočit film. 

Brzy se však začne hranice mezi tím, co 
je film a co skutečnost, smazávat. Jenže 
tahle trojice natáčí horror, což nemusí 
být zrovna sranda. I když… Recenzi na 
slasher Minutes to Midnight (2018) si 
můžete přečíst na jiném místě tohoto 
čísla.
V kratičké retrospektivní flashbackové 

roli Hildy, matky dvou hlavních hrdinek, 
se mihla v Blood Craft (2019). Film vy-
práví o dvou sestrách, které byly v dětství 
šikanovány a zneužívány svým sadistic-
kým otcem. V dospělosti se rozhodnou 
pomocí čarodějnického rituálu vyvo-
lat jeho ducha zpět k životu, aby se mu 
mohly pomstít. S další horrorovou har-
covnicí Dee Wallace se Dominique se-
tkala v roce 2019 u natáčení dobrodruž-
ného horroru BITS. Film, který je stále 
ještě v postprodukci, vypráví o Scottovi, 
kterého ohrožuje strašidelná devadesát-
ková videohra a tak musí se svými přáteli 
přijít na to, jak vraždící hru zastavit ještě 
dříve, než se na jeho vlastní životní ob-
razovce objeví ono osudové Game Over.
Ještě letos by se pak Dominique Swain 

měla objevit v horrorovém sci-fi thrille-
ru Deprivation (2020), jehož zápletka 
je založená na děsivých ruských experi-
mentech se spánkovou deprivací, k nimž 
docházelo v 70. letech 20. století.
Dominique snad neusíná na vavřínech. 

V předprodukci, postprodukci a ohláše-
ných má hned několik dalších filmů. Jen 
už v nich nesvádí postarší spisovatele.

• Honza Vojtíšek
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Víte, kdy nastane totální konec slasheru? 
Když už ani vrahům nebudete mít chuť 
fandit v kydlení nesympatických postav.

Režie: Christopher Ray
Scénář: Victoria Dadi, Christopher M. 
Don
Délka: 91 min.
Původ: USA
Rok: 2018
Hrají: Sara Fletcher, Richard Grieco, 
William Baldwin, Viva Bianca, John He-
nnigan, Dominique Swain

Bezejmenné americké maloměsto, kte-
ré je tak šedé, že mu neuvěříte ani toho 
Silvestra, během nějž se příběh odehrává. 
Dvacet let nevyřešené vraždy, šerif, který 
kvůli nim a blížící se bouři (během filmu 
nedorazí a to se odehrává skoro celou noc) 
dost plaší a ve dvojici se svým pomocní-
kem chce evakuovat všechny z okolních 
chat a kopců a uzavřít město (ano, zní to 
absurdně, je to absurdní a ve filmu to při-
náší absurdní scény, ale není to na filmu 

to nejabsurdnější). Nezbytná skupinka ne-
sympatických debílků a blbek (na to snad 
vyhlašovali konkurz), kteří vyrazí na chatu 
na suchou a nezáživnou pařbu (opravdu, 
na té pařbě být, dobrovolně pokleknu před 
záporákem, ať mě sejme jako prvního). 

minutes to miDniGht
recenze
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Jako na potvoru zrovna na chatu, v jejímž 
okolí se ony dávné vraždy odehrály. Jako-
že hrozně komplikované životní problémy 
hlavní hrdinky s navrátivším se bejvalým 
(nebo to ještě/už zase není ex?). No a do 
toho kolem pobíhá skupinka kreativních 
nadšenců se silně temným uměleckým ná-
dechem, která se vydává na lov. Díky za 
ty umělce, i když ani oni se zrovna moc 
nepředvedou.

Jestliže máte dojem, že jsem odvyprávěl 
celý film, věřte, že i kdyby tomu tak bylo, 
vůbec by to nevadilo, protože přesně o to-
mhle celý film je, pořád někdo někam od-
chází a zase se vrací, divné postavy dělají 
divné věci, nejednou v naprostém kontras-
tu s jakousi uměle udržovanou dějovou li-
nií a až nakonec si film řekne, že by mohl 
skončit nějakým „zcela a naprosto nečeka-
ným“ zvratem a jakože pointou.
V podstatě jde o klasický „buranský“ 

slasher o lovcích lidí. Jenže i klasický bu-
ranský slasher o lovcích lidi by měl mít 
nějakou sebeúctu a úroveň. Nejde o vrše-
ní nutných subžánrových prvků (vnitřní 
konflikt hlavní hrdinky, nutná erotická 
scéna, odhalená prsa – poslední dekády 
při vší smůle silikonová, byť se tenhle film 
může těšit alespoň vyrovnáním poměru 
přirozená/umělá, maskovaný vrah, kte-

rý je evidentně nesmrtelný, ať se snažíte 
jak chcete, tupá omladina na porážku, 
nelogičnost a evidentní nesmysly v otáz-
ce lineárnosti příběhového plynutí času), 
tyhle všechny tu jsou a tak nějak nevadí. 
Co vadí je evidentní fakt, že tvůrci se tak 
koncentrovali na určité scény a jejich poz-
látko, že vůbec nepřemýšleli o tom co točí, 
jak by to mělo být odvyprávěno a jestli 
ty scény pohromadě dávají nějaký smysl. 
Minutes to Midnight doslova bije do očí 
neposloupností scén a jejich zbytečností. 
S vyprávěným příběhem naprosto kolidu-
je scéna masakru silvestrovského večírku 
(byť se tvůrci ztvárněním patrně organi-
zátorky večírku fakt snažili abyste si řek-
li: „Jo, super, taky bych to tam vysekal.“), 
ta tam nemá žádné ukotvení. Jediný její 
smysl se dá nalézt jen ve stylu, jakým byla 
natočena. Ale ani ten není nijak ohromu-
jící, aby si zde zasloužila své místo.

Film může nalákat na známější béčková 
jména v obsazení jako William Baldwin 
a Richard Grieco, který film dokonce 
produkoval. Ani postava Billa Moseleyho 
nemá v příběhu a zápletce širší ukotvení 
a vlastně není nijak vysvětlena (nabízející 
se možnost, že je sourozencem ostatních 
zabijáků by vlastně byla jen dalším nesmy-
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slem). Popravdě je tam jen proto, aby zko-
píroval (charakterem i vzhledem) jeho po-
stavu z trilogie Roba Zombieho o rodině 
Fireflyů. Zaujme-li vás v titulcích jméno 
Dominique Swain, nejásejte, ta se ve filmu 
objeví ani ne na minutu.
Příběh neodžijete, ale protrpíte, a že se 

o to některé postavy fakt snaží (černošský 
chlapec je vážně exponát), občas připomí-
ná epileptický záchvat, kdy máte dojem, 
že vám mezi jedním střihem uteklo něco 
důležitého nebo kus děje, i když by vás 
nepřekvapilo, kdybyste na chvíli usnuli. 
Všechno to podbarvuje hudba, která sama 
o sobě není špatná, ale je s ní nakládáno 
opravdu neurvale a neschopně. Vrahů je 
sice více, ale i přesto by neměli být všu-
de, jak se zdá v tomto filmu. Napomáhá 
tomu i necitlivý střih, který vytváří dojem, 
že zabijáci jsou v jednu dobu současně na 

více místech. Mít jejich nasazení, zvládám 
práci za šest lidí. Pozitivní stránkou zápo-
ráků jsou masky, které se opravdu povedly, 
negativní fakt, že vraždící gotička Calypso 
dostala po hříchu málo prostoru.
K dalším pozitivům jde tak přiřadit snad 

jen patrně nechtěný vtip, kdy stále ještě 
přeživší skupinka řeší, zda se nablblá sili-
konová blondýna zachovala podle logiky. 
Potěší jedna velmi nápaditá zbraň. A ro-
zesměje snaha ušetřit, kdy je jeden iden-
tický záběr z jedoucího auta zopakován 
hned čtyřikrát po sobě během několika 
sekund.
Na jednu stranu je fajn, že se ještě pořád 

někomu chce točit slashery, ale takhle by 
se to dít nemuselo. Ne s takovýmhle obsa-
zením a určitě ne v takovéhle stopáži.

• Honza Vojtíšek
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Pojem, dějinný fakt či pouhé slovo dědic-
tví je většinou zaobaleno pozitivní a zá-
řivou aurou. Ne vždy tomu tak však je. 
V tomto příběhu se dědictví stává nepří-
jemně bolestivým kuřím okem.

Vydavatel: XYZ
Rok vydání: 2019
Počet stran: 240

Pavel Horváth vlastně neměl nikdy na 
růžích ustláno a ani teď se mu neda-
ří zrovna růžově. Po otci, kterého nikdy 
neviděl, zdědil starý, takřka vybydlený 
dům, v zapadlé vesničce. Co se zpočát-
ku zdá jako vhodně zpeněžitelná mana 
spadlá do klína, která pomůže zalepit 
nějaké Pavlovy dluhy, se brzy ukáže jako 
jen další osina v pozadí. Zjistí totiž, že je 
evidentně hodně podobný svému otci, 
kterého však místní nemají rádi natolik, 
že i pouhá Pavlova tvář v nich vyvolá ná-
silnické sklony. Krátce řečeno, dají mu 
v hospodě do držky. A nelibost místních 

se stupňuje. Pavel postupně zjišťuje nejen 
více o svém otci, jeho vědecké práci, ale 
stále více mu v hlavě rezonuje přesvědče-
ní, že se kolem něj něco, nebo někdo, po-
hybuje. Cosi, co nejde vidět… Co všech-
no skrývá zděděný dům? Kým byl Pavlův 
otec a co provedl? Co se to vlastně v obci 
kdysi stalo a co se v ní děje právě teď?
Některé knihy dělají radost již pouhou 

svou existencí. A ukázkou, že domá-
cí horror nemusí být otázkou jen úžeji 
zaměřených „fanouškovských“ nakla-
datelství, ale umí se objevit i ve větších 
nakladatelských dómech. Tak, jako se to 
povedlo Stinným místům. Daniel Bar-
ták touto knihou ukazuje, že po něko-
lika horrorových povídkách v antologi-
ích a časopisech (Howard č. 13 a č. 18) 
zvládne ukočírovat napětí a atmosféru 
i v románové formě. Jeho aktuální román 
je komorněji laděným (málo postav, uza-
vřený prostor děje) domácím horrorem, 
který pracuje hlavně právě s atmosfé-
rou napětí a tísnivosti. Příběh se odvíjí 

DAnIEL BARTák:
STInná mÍSTA

recenze
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jako dramatický thriller o nelichotivých 
a nešťastných trampotách životního out-
sidera, do něhož čím dál více prosakují 
atmosférické temné a horrorové prvky, 
v konečném důsledku vytvářející funkční 
spojení temna a napětí.
Díky omezenému počtu postav a jas-

ně vymezenému prostoru ubíhá příběh 
vcelku svižně, nezdržuje se s přílišnými 
a přehnaně barvitými popisy, soustředí se 
na dějovou akci, neustálý 
posun kupředu, k další-
mu odhalení důležité in-
formace a součásti sklá-
dačky, z níž se postupně 
formuje ucelený obraz.
I když mají Stinná 

místa svá stinná místa 
(na můj vkus je příběh 
až moc decentní, snesl 
bych více akce; ač příběh 
končí takřka bondov-
ským vysvětlovacím zá-
věrem, pořád v určitých 
věcech tápu – ovšem 
tohle všechno mohou 
být jen čistě subjektivní 
negativa), kniha se čte 
hodně dobře. Příběh od-
sýpá, domácí – v mnoha 
ohledech velmi známé 
a představitelné – pro-
středí je potěšující bod 
k dobru.
Obecně vzato jde o vel-

mi sympatický a milý 
domácí počin. Pokud už 
máte dost moderních, 

brutálních, nechutných, ujetých a expli-
citních horrorů a volíte raději temnější, 
tajemnější a náznakové záležitosti, tohle 
by mohla být kniha přesně pro vás. Zde 
se hrdinové brodí spíše v temnotě a stí-
nech, než v kalužích krve a vnitřnostech.
Pro mě je jasná jedna věc – další milý 

český horror. A pak, že to u nás nejde.

• Honza Vojtíšek



102

Daniel Barták poslední dobou dává roz-
hovory hlavně ohledně bojových sportů, 
MMA, případně své poslední knihy Ži-
vot v kleci (která je o počátcích i součas-
nosti MMA v Česku). Takhle ho můžete 
vidět/slyšet v televizi a na internetu nej-
častěji (případně jak za klecí pořvává na 
své svěřence a svěřenkyně). A tak jsme si 
řekli, že mu uděláme radost a u příleži-
tosti nedávného vydání jeho horrorového 
románu Stinná místa ho vyzpovídáme 
o jeho druhém koníčku.

Na začátek asi nejdůležitější otázka, 
abychom zjistili, zda jsi vůbec hoden 
rozhovoru do našeho časopisu – Edgar 
nebo Howard?
Předpokládám, že nejsem, protože Ed-
gar. Ale snad mi bude odpuštěno. Pravda 
je, že v literárním horroru jsem trochu 
opožděný. Vlastně v horroru obecně. 
První jsem nasával po revoluci, když byly 
knihkupectví plné Stephena Kinga. Ani 
jsem pořádně nevěděl, o co jde, jen se mi 
líbily barevné obálky. No a když jsem byl 

DAnIEL BARTák
rozhovor
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Kingovým uměním pohlcen, přišel ka-
marád Zdeněk Krbeček s knihou poví-
dek od E. A. Poea. Paráda! Takže sorry 
jako.

Při rozhovoru s tebou se asi nedají vy-
nechat bojové sporty, respektive MMA, 
jichž jsi jedním z průkopníků v Česku. 
Která z tvých zálib tě pohltila dříve? 
Horror nebo bojové sporty?
Jednoznačně bojové sporty. Ty jsem za-
čal žrát už před revoluci. Sledovat Bruce 
Leeho na VHSkách, a pak opakovat jeho 
pohybové kreace do zblbnutí, to bylo pro-
stě něco. Z prvního horroru, který jsem 
kdy viděl, pokud tedy nepočítám český 
film pro pamětníky Podobizna, si pama-
tuju jen jednu scénu. Jak vlkodlak, mám 
pocit, někde před kinem, urazí chlapovi 
hlavu. A ta se kutálí a kutálí. Vůbec netu-
ším, jak se ten film jmenoval. Skutečným 
fanouškem horroru jsem se stal až s kni-
hami S. Kinga.

Měl jsi nebo máš ty, co se týče psaní, za 
zády nějakého trenéra? Někoho, kdo na 
tebe křičí z rohu?
Mám dva. Juraje Štubnera a svou přítel-
kyni Alenu. Juraj je slovenský spisovatel, 

žijící u nás a Ála učí češtinu a angličtinu, 
takže trenérská dvojice jak řemen. Oba 
mi nedají nic zadarmo. Někdy jejich ná-
zory bolí a těžko je koušu, ale od toho 
tam jsou, ne?

Mohl bys, alespoň zběžně, popsat svou 
dosavadní autorskou cestu? Úspěchy, 
neúspěchy, radosti… Vím o několika 
povídkách v Antologiích českého horo-
ru a pak hned román.
Ono to bylo vlastně naopak. Já jsem vy-
dal první román Na útěku. S horrorem 
nemá nic společného. Popravdě ani ne-
vím, do jaké škatulky ho zařadit. Vyšel 
pod nakladatelstvím Pavla Mervarda 
v roce 2004 a já jsem ho spolufinancoval. 
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Tehdy jsem byl přesvědčený, že psaní je 
prostě psaní, nic složitého a že budu ro-
mány vydávat jak na běžícím pásu. Na-
štěstí jsem zmoudřel. Ne o moc, ale na-
tolik, abych si uvědomil, že je to fuška.
Po Na útěku jsem se v tom tak 
nějak plácal. A až v roce 2011 
mi vyšla povídka Spisovatel 
ve sborníku slovenské literární 
soutěže Poviedka. Tehdy mi 
ho do slovenštiny přeložil prá-
vě Juraj. Spisovatel vyšel o ně-
kolik let později i v Howardu. 
Následovaly čtyři povídky 
v Antologii, ještě jedna u vás 
a jedna v Playboyi. Potom při-
šla Stinná místa a letos můj 
poslední počin Život v kleci, 
knížka o MMA, kterou jsem 
psal s novinářem Liborem Ka-
lousem.

Tvůj horrorový román se 
jmenuje Stinná místa. Jak dlouho vzni-
kal, co tě k němu přivedlo, kde jsi bral 
inspiraci?
Stinná místa vznikala hodně dlouho, 
řekl bych tak pět let a podle všeho bych 
je neměl dopsané ani teď, kdyby nepřišla 
nabídka z nakladatelství XYZ. Moc času 
jsem jim totiž nevěnoval. Spíš jsem psal 
články na můj MMA blog www.danbar-
tak.cz, díky čemuž jsem se vrátil ke psaní 
a začal to brát vážně. Začalo mě to bavit, 
zvlášť, když se to líbilo i čtenářům a čte-
nost rostla vzhůru.
Tento psací restart svým způsobem Stin-
ným místům pomáhal i škodil. Z jedné 

strany jsem román psal a z druhé jsem na 
něj neměl čas, protože jsem potřeboval 
vymyslet a napsat další článek na blog.
Nápad na román jsem vlastně dostal na 
MMA soustředění, kdy jsme si právě 

s Jurajem povídali. Já jsem něco nadhodil, 
on k tomu něco přidal a mně se v hlavě 
začala rodit myšlenka. Chvíli jsem si s ní 
pohrával, ale dřív, než bych ji domyslel, 
už jsem ji tlačil do počítače.
Jak na něj hledíš s odstupem času, mě-
nil bys něco? Jaké na něj jsou ohlasy?
Určitě má svá stinná místa. Problém byl, 
že jsem dal rukopis přečíst své drahé po-
lovičce dost pozdě a ta mi některé věci 
zkritizovala. Takže jsem na její popud ur-
čité části vymazal, jiné přepsal, což bylo 
ku prospěchu věci. Nicméně cítím, že by 
se na některých částech dalo ještě zapra-
covat.
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Ohlasy? Z mého okolí veskrze pozitiv-
ní, a to jsem nemusel, až na pár výjimek, 
nikoho škrtit nebo mu lámat ruce či 
nohy. Samozřejmě jsou i tací, kteří mají 
opačný názor. Pár komentářů jsem četl. 
Respektuji je a jsou pro mě důležité, 
i když z nich nejsem zrovna nadšený. 
Dokážu si z nich vzít to podstatné, aby 
mě to posunulo dál. 

Jak jsi dostal svůj román do naklada-
telství XYZ? Došel sis se svými svě-
řenci z tělocvičny za zády do kanclu, 
třískl jim rukopisem o stůl a oznámil: 
„Tohle vydáte!“?
Popravdě to bylo obráceně. Nakladatel-
ství XYZ přišlo za mnou. Šéfredaktor 
mě viděl v televizi v pořadu Na hraně, 

mluvit o tom, že píšu horrorovou knížku 
a za pár týdnů jsem měl v poště e-mail, 
zda bych ji pod ním nechtěl vydat. My-
slel jsem si, že se musel zbláznit, proč 
by takhle velké nakladatelství vydávalo 
nějakého Bartáka, kterého nikdo nezná? 
Když jsme se sešli, říkal, že četl některé 
mé povídky, ale hlavně blogy, že umím 
psát, tak proč to nezkusit?  

Co je těžší? Napsat horrorový román 
nebo trénovat Sandru Maškovou?
Musím upřesnit, že Sandru jsem nikdy 
nevedl jako hlavní trenér. Absolvovala 
pod mým vedením několik tréninků, ro-
zebírali jsme spolu i její psychiku. Že to 
má v hlavě pomotané je jasné z toho, že 
dala Stinným místům jen čtyřicet pro-
cent. Prý nemá horrory ráda.
Jinak psaní a trénování je v podstatě 
podobné. Snažíte se svým postavám/
svěřencům vtisknout nějakou svou vizi. 
Občas ji vezmou za svou, někdy si dělají, 
co chtějí. Soupeři jsou pak takoví beta 
čtenáři, na kterých testujeme, zda jdeme 
správnou cestou. Oba procesy bolí.

V jednom medailonku jsi napsal, že 
mnohem více čteš, než píšeš, platí to 
pořád? Jakou horrorovou knihu jsi četl 
naposledy?
Poslední dobou je to naopak. Jestli něco 
čtu, tak především sám sebe, tedy věci, 
které vyplodím. Poslední knížku, kterou 
jsem dočetl byl Kingův Dallas 63. Per-
fektní čtení! Teď jsem ponořen v Zim-
ním přízraku Dana Simmonse. Kdysi 
dávno jsem četl jeho Temné léto, které 
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se mi moc líbilo, takže chci vědět, jak to 
bude dál.

Nahlédneme-li na horror obecně, jaké 
jsou tvé obsahové či zápletkové prefe-
rence? Ať už jako autora nebo milov-
níka horroru? Prolínáš do tvorby své 
vlastní strachy?

Mám rád tajemno, rád se bojím. Tomu 
také vystavuji své hrdiny. A když je tam 
i kapka černého humoru, jsem spokojen. 

Spousta situací, o kterých píšu, se sku-
tečně stala, jen je přizpůsobuji, ohýbám 
pro potřeby příběhu. Takže v nich jsou 
i mé vlastní strachy. Někdy mám pocit, 
že si je pěstuji, abych je pak mohl správ-
ně popsat. Stačí si zajít k zubaři a už se 

pozoruji, kde cuknu, kde se vtlačím do 
sedačky. Prostě příjemně strávený den.

A naopak, je něco, co tě na horroru 
vyloženě štve, zkazí ti to příběh nebo 
tě dokonce přiměje odložit knihu/vy-
pnout film?

Nemusím moc velký masakry, krvavé 
lázně, v kterých se autor čvachtá. Raději 
jsem pro náznaky. Uvedu příklad. V jed-
nom z posledních horrorových filmů, 

které jsem viděl, Bird Box, cestují hlavní 
hrdinové autem, které má zakrytá okna, 
aby je nedostalo to, co řádí venku. Řídí 
tedy jen podle navigace. Silnice je poseta 
mrtvolami, které nevidí, takže občas se 
stane, že přes nějakou přejedou. Líbilo 
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se mi, jak to bylo natočené. Žádné pras-
kající lebky, ale jen nadskakování auta. 
Což mě při mém zvráceném humoru 
i pobavilo. 

Kdyby se konal MMA turnaj horroro-
vých postav, koho bys chtěl koučovat? 
Na koho by sis vsadil v zápase Michael 
Myers vs Jason Voorhees?
Moc na horrory nekoukám, spíš je čtu. 
Takže vlastně tyhle dva fešáky ani ne-
znám. Mým favoritem je starej Bruna ze 
Studny. Lehká váha. Předpokládám, že 
v ní moc kvalitních soupeřů mít nebude. 
Dobrý pohyb ze strany na stranu, tudíž 
špatně trefitelný, a jde rovnou na věc. Že 
se nebojí špinavých triků, o tom se ani 
nemusíme bavit.

Poslední otázka k bojovým sportům, 
zažil jsi při nich někdy něco, co by se 
dalo označit za horrorový zážitek?
Těžko říct. To, co je pro nás v poho-
dě a dalo by se říct, úplně normální, 
může být pro druhé za hranou, možná 
i horror. Uspaný člověk do bezvědomí. 
Pro někoho strašná věc, a přitom o nic 
nejde. Zvednete mu nohy a on se zase 
nahodí. Že usnul, byla jeho vina, měl 
se včas vzdát. Určitě není hezký pohled 
na rozčísnuté obočí nebo čelo. Ale to je 
taky celkem normální záležitost. Někteří 
na tréninku si z toho dělají prdel a ránu 
si ještě víc otvírají, aby měli lepší fotku 
na Instagram. Asi největší nechuťárnu, 
kterou jsem zažil, byl palec u nohy, který 
skončil při běhu mezi žíněnkami. Když 
vylezl, z nějakého nepochopitelného 

důvodu, praskl tak, že z něho koukalo 
maso.

Jsi pověrčivý? Ulevilo se ti, že nezůsta-
lo u třinácti otázek? Obligátní otázka 
na závěr – co od tebe v horroru může-
me čekat nového?
Pověrčivý jsem. Mám určité rituály, kte-
ré neměním, ale kdyby ses na třinác-
tou otázku nezeptal, tak bych si toho 
ani nevšimnul. Pravda je, že když jsem 
hrál fotbal, nosil jsem nějakou dobu 
třináctku na zádech. Tím si mě přivedl 
k myšlence, zda to pro mě bylo šťastné 
či nešťastné číslo? Možná, kdybych nosil 
nějaké jiné, dostal bych se do Sparty, ale 
zas bych nedělal MMA a nepsal. Kdo 
ví? Těžko říct, z jakého úhlu to brát.
Píšu román s pracovním názvem Ne-
rušený spánek. Je zajímavé, že většina 
hlavních postav jsou ženské, takže je to 
tak trochu holčičí horror. Zatím mám 
nějakých sto normostran a hodně prá-
ce před sebou. Hlavní představitelka se 
jmenuje Sandra, takže ti nemusím vy-
právět, že se chci za těch čtyřicet pro-
cent pomstít. Na druhou stranu jsem 
slíbil kamarádce, které se nelíbilo, jak 
jsem se ve Stinných místech vypořádal 
s Pavlem Horváthem, že budu příště 
na hlavního představitele hodnější. Tak 
uvidíme.

Děkujeme za rozhovor

Otázky: Honza Vojtíšek
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Další a další lidé se sbíhali k místu 
dopadu, kde v kaluži krve ležela 

takřka padesátiletá žena. Petr Dvořák, je-
muž kamarádi neřekli jinak než Psycho, 
viděl, jak přeletěla zábradlí, a jen dou-
fal, že dole nevzala nikoho s sebou. To 
žuchnutí na kočičí hlavy mu ještě znělo 
v uších.
Žena už ho nezajímala.
Pozorně se rozhlédl kolem a poklekl. 

Musel si zavázat tkaničku, kterou si před 
chvílí schválně přišlápl botou. Utáhl uzel 
a znovu prozkoumal okolí. Jeho ani ho-
dinek, které dav nějakým zázrakem do-
kopal až k němu a které pak nenápadně 
přikryl podrážkou, si nikdo nevšímal. 
Všechny zajímala jen ta ženská, jeho teď 
již bývalá manželka Tereza.
Petr zajel levačkou, na jejímž hřbetu měl 

vytetovanou hlavu chřestýše, pod pod-
rážku. Hadí tělo sahající pod rukáv světle 
modrého vytahaného trička se zavlnilo 
a Petr opatrně vytáhl hodinky. Jak se zve-
dal, strčil je do kapsy rozdrbaných džíno-
vých kraťasů a ruka mu bezděky vklouzla 
do zpola rozepnutého řemínku.
Když hodinky znovu vytáhl, už opouštěl 

náměstí. Mířil o tři bloky dál, kde parko-

val starého Mergla. Zkontroloval je a do-
táhl kožený řemínek.
Byly překrásné, temné, rudě žluté jako 

plameny. Sklíčko pád naštěstí nepoško-
dil, ručičky ukazovaly přesně. Dva ana-
logové a jeden digitální ciferník, plus da-
tumovka, na které svítila nula. Na první 
pohled jediná vada na kráse, jinak topka, 
možná víc než to.
Zvláštní, napadlo ho. Doteď hodinky 

nenosil, stačil mu mobil. Tyhle ho však 
přitahovaly víc než cokoliv jiného. Ještě 
teď cítil, jak silně se mu rozbušilo srdce, 
když si jich u manželky všiml. Hůůů, za-
chvěl se a naskočila mu husí kůže.
Pohled mu sklouzl k digitálnímu cifer-

níku, kterým se dosud nezabýval. Čísla se 
na okamžik zastavila na šesti hodinách, 
šesti minutách a šesti sekundách.
„Tři šestky, měl bych si něco přát,“ 

pousmál se Petr, ale neudělal to. Místo 
toho se podíval před sebe a pak zpátky na 
hodinky. Dvě šestky zmizely, čísla pada-
la dolů, jako by šlo o odpočet. Pokusil se 
ho vynulovat, bohužel nenašel korunku 
nebo něco jiného, čím by to udělal.
„Zvláštní,“ procedil mezi zuby a nechal 

to být.

Tak si je nech 
Daniel Barták
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Na hodinky se znovu podíval až před 
autem. Na odpočtu zbývalo 5 hodin, 57 
minut a 38 sekund.

* * *
Cestou domů se v myšlenkách neustále 
vracel ke své ženě Tereze. Ta čubka, jak 
jí říkal od doby, co se od něj beze slova 
zdekovala, mu včera večer zavolala a na-
léhala, aby za ní přijel.
Seděl zrovna na ještěrce. Zakládal plně 

naloženou paletu do regálu, když mu 
vzteky zrudla hlava. Dokázal se ovlád-
nout, což normálně nedělal. Měl za to, že 
emoce, ať už jsou jakékoliv, ze sebe musí 
člověk okamžitě dostat, jinak si koleduje 
o infarkt. V tomhle případě musel udělat 
výjimku. Nechtěl manželku vyplašit, ještě 
by zavěsila a už by ji nenašel.
Se zdravím ovšem neriskoval. Žáhu si 

schladil na vedoucím noční směny, kte-
rý něco žvatlal o telefonování na praco-
višti a bezpečnosti práce. Psycho se tak 
vytočil, že byl rád, že se mu celý obsah 
hovoru s manželkou nevykouřil z hlavy. 
To důležité nezapomněl. Věděl, kam má 
jet, a proč se mu Tereza takřka po roce 
ozvala.
Chtěla se na něčem dohodnout. Neřekla 

sice o co jde, ale na tom mu ani moc ne-
záleželo. Hlavně, že věděl, kde je a že se 
za to, že zdrhla, bude smažit v pekle.
Stalo se.
Teď se jen v klidu dostat domů, napadlo 

Psycha.
Plížilo se k polednímu, slunce nabíralo 

na síle. Pár paprsků mu zajelo za brý-
le a donutilo ho přimhouřit oči. Petr se 

podíval do zpětného zrcátka. Nikde ni-
kdo, a přesto se nemohl zbavit pocitu, 
že ho někdo sleduje. A to už delší dobu. 
Vlastně od chvíle, kdy opouštěl náměstí. 
Několikrát se i nepozorovaně ohlédl, ni-
koho podezřelého však nezahlédl. Zůstal 
jen nepříjemný pocit, jako by za sebou 
měl čerta.
To jenom kvůli nim, prošlo mu hlavou 

a podíval se na hodinky. Na to, jak po 
nich toužil, ho teď až tak netankovaly. 
Vlastně se mu už ani nelíbily. Najednou 
nechápal, proč je musel mít. Přišlo mu to 
jako se ženskou, která vám po nekoneč-
ném dobývání dá, a vy o ni vzápětí ztra-
títe zájem.
Měl bych se jich zbavit, napadlo ho. Byl 

to jediný důkaz jeho návštěvy u Terezy. 
Chvíli o tom přemýšlel, ale pak se po-
kusil plně soustředil na řízení. Hodinky 
mu však nemínily dát pokoj a opět na ně 
sklouznul pohledem.
Odpočet pohlcoval sekundu po sekundě 

a jeho začalo nepříjemně kousat mezi lo-
patkami. Levou rukou si sáhl za krk, kde 
mu po zádech stékal pot. Podrbal se.
„Zbývá ti posledních pět hodin a pat-

náct minut,“ pošeptal mu kdosi do ucha.
Psycho sebou trhnul a šlápnul na brz-

du. Mercedes zalomcoval, překroucený 
pás se Petrovi nepříjemně zaryl do krku. 
Zbavil se ho a otočil se na zadní sedadlo. 
Nikoho neviděl. Jak jinak? Přece nebylo 
možné, aby se mu v autě rozvaloval ně-
kdo cizí. Nebo ano?
Vystoupil, hnal se ke kufru. Otevřel ho. 

Po černém pasažérovi ani památka. Když 
ho zabouchl, rozhlédl se kolem. Stál 
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uprostřed polí, pěsti zaťaté, vzteky bez 
sebe. Někdo si s ním hrál na schováva-
nou, a to ho vytáčelo.
Podíval se na hodinky. Možná tam měla 

nastavené nějaké upozornění, ale probo-
ha na co? Co se stane za pět hodin?
Petr toho o nových trendech a technolo-

giích moc nevěděl, takže ani netušil, jestli 
je to vůbec možné. Tereza byla v tomhle 
ohledu daleko před ním. Sám k volání 
používal starou Nokii a na počítači, kte-
rý mu po manželce zůstal, se dokázal tak 
akorát dostat k mailu, kam mu stejně ni-
kdo nepsal. Jo, a ještě na porno kanál, na 
který mu poslal odkaz kamarád.
Petr se vrátil do auta. Nastartoval, když 

vtom na něj padla deka. Byl zvyklý si po 
šichtě chodit lehnout, jenže dnes obě-
toval spánek manželce a docházela mu 
šťáva.
Cesta zpátky se neskutečně vlekla, mít 

dálniční známku, zkrátil by ji o polovinu. 
Ale takhle…? A to ještě musel jet podle 
předpisů. Po tom, co se stalo, nechtěl ris-
kovat, že ho chlupatý někde zastaví nebo 
mu pošlou fotku. Mohli by si to dát do 
souvislosti a o to samozřejmě nestál.
Opřený hlavou o volant, tupě zíral na 

přístrojovou desku. Netušil, jestli se ješ-
tě někdy rozjede, nejraději by zavřel oči 
a spal. Jenže to nešlo. Nakonec se přece 
jenom pochlapil a odrazil od krajnice. 
Kupředu ho hnala jediná myšlenka: čím 
dřív budeš doma, tím dřív si lehneš.

* * *
Když zaparkoval v garáži a zhasl motor, 
odpočet ukazoval tři hodiny, padesát dvě 

minuty a třicet sedm sekund. Ještě hod-
nou chvíli se držel volantu a jeho mírně 
podmračené oči se dívaly do prázdna. 
V hlavě mu to šrotovalo. Chvíli se dokon-
ce zdálo, že ho svědomí dostihlo unave-
ného, nepřipraveného a bude nepříjemně 
hryzat. Psycho byl ale těžký protivník.
Nikdy nezabil. Dát chlapovi nebo žen-

ský po držce, no problema, ale zabít?
Jo, strčil do ní, ale ve své podstatě šlo 

o nešťastnou náhodu. Nikdo aspoň tro-
chu šikovný by z toho balkonu nespadl.
Petr pustil volant, vystoupil z auta a bez-

myšlenkovitě práskl dveřmi. To, že ne-
chal otevřená vrata, ho netrápilo.
Skrz garáž se dostal do domu a zamířil 

chodbou, která ho zavedla přes obývák 
do kuchyně. Tam navštívil lednici, vyn-
dal jedno chlazený a vrátil se do obýváku. 
Stoupl si před hnědé křeslo a začal pít.
Studené pivo mu přejelo po citlivých 

dásních a lehce mu zkřivilo obličej. Ne-
přestal. Plnými doušky se propil do dvou 
třetin a posadil se do křesla. Bylo nato-
čené k rozbité televizi, jejíž obrazovkou 
prošel, při jedné z mnoha hádek s Tere-
zou, půllitr.
Byl úplně grogy, už sotva udržel víčka 

otevřená. Ještě jednou si přihnul, čímž se 
dopracoval ke dnu. Prázdnou lahev polo-
žil na stolek, nohy přesunul na podnožku, 
a tak jako vždycky skoro okamžitě usnul.

* * *
Probral se po třech hodinách. Sám. Ni-
kdo ho nehledal, což bylo dobré znamení.
Zívl, promnul si oči a chvíli se připito-

měle díval před sebe. Po celém těle cítil 
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dozvuky podivného snu, jehož obsah se 
mu takřka vykouřil z hlavy. Měl pocit, že 
v něm viděl hemžení, slyšel výkřiky, ale 
hlavně nějak souvisel s Terezou. Jak? To 
už si nepamatoval.
Zdálo se mu o ní poměrně často. Zvlášť 

od doby, co od něj utekla. Snažil se ji najít, 
ve snech i ve skutečnosti. Chtěl ji přinu-
tit, aby se vrátila, ale jako by se do země 
propadla. Nakonec si slíbil, že až ji vypá-
trá, zláme jí všechny kosti v těle. Nečekal, 
že mu to bude trvat tak dlouho, ani že 
svůj závazek do puntíku splní.
Najednou Psychovo srdce sevřela lítost.
Proč mi to udělala? Proč odešla? Vždyť 

jsem ji tolik miloval, přemýšlel, i když Te-
reza tvrdila, že ji chce jen vlastnit. To jí 
ale navočkovaly ty blbý krávy, kterýma se 
obklopovala a říkala jim kamarádky.
Petr sevřel ruku v pěst až mu zbělely 

klouby. Dobře věděl, že na tom, že zdrhla, 
mají ty krávy lví podíl. Ano, hádali se, sem 
tam padla i facka, ale tak to přece v souži-
tí dvou lidí bývá, ne?
Petr se zhluboka nadechl. Srdce se vyma-

nilo ze sevření úzkosti a slza, která mu vy-
skočila z oka na tvář, studem nad vlastní 
slabostí uschla.
Před Terezou žádnou slabost neukazo-

val. Potřebovala pevnou ruku, jako každá. 
Stejně jako dnes ráno, když ho provázela 
bytem.
„Gratuluju,“ řekl a vynadal jí, že kvůli 

tomu musel jel takovou dálku. Už měl na 
ni zase vzteka a to ji viděl sotva minutu. 
Jak se tak koukal, vařila se v něm krev. Ta 
coura si žila nad poměry. Kdo ji asi píg-
luje? Nejmíň samotný satanáš! Kurva, dal 

by nevím co, aby mohl mít takovej bejvák.
A jak se nosila, málem ji nepoznal. 

Blond mikádo, zmalovaná, jako děvka. 
A ty úděsný hadry, co na sobě měla! Měl 
ohromnou chuť jí jednu vlepit.
„Proč si mě sem vůbec zvala?“
„Chtěla jsem tě vidět. Jsme přece pořád 

ještě manželé, ne? Ale to už jsem ti pře-
ce…“
„Kecy,“ nenechal ji domluvit. „Tyhle 

žvásty si nech pro někoho jinýho. Na to tě 
moc dobře znám, abych uvěřil, že jsi mě 
chtěla jenom vidět.“
Petr se otočil ke skříňce a z poličky vyn-

dal první věc, která ho zaujala. Nejdřív si 
myslel, že jde o bůžka, ale přišel mu něja-
ký divný. Spíš šlo o skřeta nebo raracha, 
nakonec na tom ani tolik nezáleželo. Za-
čal si jím pohazovat.
„Co to děláš?“ nechápala Tereza.
„Copak? Snad se nebojíš, že mi to upad-

ne? Co by na to ten tvůj pichoň, co mu to 
tady patří, asi řek?“
„To je můj byt.“
 Tak je to pravda. Ta čubka. Kde na to 

vzala? Petrovi spadla brada, ale nechtěl 
to na sobě nechat znát a raději se usmál. 
„Tak v čom je problém? Jo aha, vona ta 
věcička není z nejlevnějších. Hop.“ Vyho-
dil figurku takřka ke stropu, a aniž by se 
na ni díval, ji opět chytil.
„Co se bojíš?“ usmál se na Terezu. „Co-

pak už si zapomněla, jak jsem ve florbalu 
vychytal druhou ligu?“
„Jo, před sto lety.“
„To je do prdele jedno! To se nezapomí-

ná, rozumíš?“ vyštěkl a měl chuť po ní tu 
porcelánovou věcičku hodit. Upoutalo ho 
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však něco jiného a Petr ji bezděky vrátil 
na místo.
Začal se procházet po bytě.
„Posloucháš mě vůbec?“ uslyšel Psycho 

jako přes sklo, když oceňoval obývák. Ne-
mohl říct, co se mu líbilo nejvíc. Nejspíš 
všechno.
„Chci abys mi podepsal rozvodový papí-

ry. Chci se s tebou totiž dát rozvést, mi-
láčku,“ řekla a pousmála se.
„Hovno?!“ vyštěkl a už měl nabito tříšti-

vými. Jenže Tereza ho uzemnila. Poprvé 
v životě měla eso v rukávu, kterým mu 
zabránila, aby jí upravil ksicht.
„Dala bych ti za to tenhle byt. Co ty na 

to?“
Ta slova ho úplně odrovnala.
„Mám pocit, že se ti líbí.“
Přikývl. Nerad to přiznával, zvlášť jí, ale 

měla pravdu. O takovém bejváku vždyc-
ky snil a Tereza to věděla. Chytila ho do 
pasti.
„Mám pocit, že bys kvůli němu upsal 

duši ďáblu,“ popichovala, ale to už ji zase 
nevnímal. Těkal kolem sebe a přemýšlel, 
zda se mu to jenom nezdá. Štípni mě. 
Měl pocit, že bude slintat.
Tak tohle všechno bude moje, jenom 

moje.
Ze snění ho vyrušil její nepříjemný hlas. 

Vždycky, když si vynucovala pozornost, 
měl pocit, že začíná pištět, což ho nebe-
tyčně vytáčelo. Teď se to dalo přežít, stále 
byl jako ve snu.
„…upsal duši ďáblu.“
„To bych tedy upsal, to si piš.“ Připadal si 

jako pes, který se těší až mu panička hodí 
kost. Ještě že nevrtěl ocasem.

„Dobře,“ řekla. „Tak mi to tady podepiš.“
„Podepiš? Co podepiš?“
„No, co asi? Rozvodové papíry a že po-

tom bude byt tvůj. Nebo nechceš?“
„Chci. To víš, že chci.“ Vůbec se nepo-

znával.
Tereza ukázala na stůl. Nejraději by se 

k němu rozběhl, ale nechtěl, aby poznala, 
jak moc je na to podepisování nadržený. 
Ani to nečetl, prostě jen podškrábl a strčil 
pero, které mu půjčila, do kapsy.
„Tak to bychom měli,“ řekla Tereza 

a podala mu jeho část dokumentů a ruku. 
„Gratuluju.“
Petr vzal papíry a nabízenou paži stiskl. 

Pak ho něco zaujalo.
„Zajímavý hodinky. Ty musely stát maj-

lant,“ řekl, jeho sevření zesílilo.
„Co to děláš?!“ zařvala Tereza a vyškubla 

se mu, čímž ho vytočila.
„Co bych dělal? Teď už je to tady všech-

no moje. Pamatuješ?“ Zamával jí papíry 
před obličejem a hrábl po ní. Ruka, kte-
rou chtěl chytit, se mu ale dlaní obtiskla 
pod oko.
„To si přepískla, ty krávo blbá,“ zařval, 

rozvodové papíry mu vypadly z ruky. 
Chytil ji a zkroutil levačku za zády. Nešlo 
mu o ni, ale o hodinky, úplně ho posedly. 
Najednou na nic jiného nemyslel, jen na 
to, že je musí mít. Ze zápěstí je ale ne-
mohl dostat.
Terezina ruka byla ohnutá v lokti těsně 

před zlomením a jako by z dálky k němu 
doléhaly vzlyky, nadávky, naříkání. Nevší-
mal si jich. Vtom ucítil lehký závan větru, 
s odstupem času mu přišlo zvláštní, že si 
ho v tom záchvatu šílenství vůbec všim-



howard

114

nul. Otevřené dveře nasměřovaly Psycha 
k balkonu. Přímo ho pobízely k tomu, aby 
to udělal. Poslechl a dotáhnul ji k nim.
„Tak si je nech,“ zařval a vší silou do ní 

strčil.
Tereza proběhla dveřmi, mířila k zděné-

mu zábradlí. Petr by dal ruku do ohně, 
že ji zastaví. Bohužel se mýlil. Tereza přes 
něj přeletěla, jako Sergej Bubka přes tyč 
a v mžiku mu zmizela z očí.
Nechápal. S otevřenou pusou zíral na 

prázdný balkon, čekal, kdy se objeví. 
Takhle si to nepředstavoval. Takhle ne!
Ozvalo se plácnutí, manželčino tělo do-

padlo na kočičí hlavy.
Petrovi Dvořákovi pořád sedícímu doma 

v křesle, stejně jako ráno u Terezy, přejel 
mráz po zádech. Stal se z něj vrah? Ne. 
To rozhodně ne! Šlo o nešťastnou náho-
du.
Naštěstí ho nikdo neviděl přicházet, 

ani odcházet, tím si byl jistý. Na náměs-
tí splynul s davem. A kdyby náhodou, 
může říct, že spáchala sebevraždu. Proč? 
Kdo ví? Prostě byla magor, což mu každý 
dosvědčí.
Pokusil jsem se ji zadržet, vyškubla se. 

Taková tragédie!
Najednou se tok jeho myšlenek zastavil. 

Psycho nastražil uši.
„Tik tak, tik tak…“
Nástěnné hodiny neměl, tak odkud to 

přicházelo? Podíval se na zápěstí levé 
ruky a tam… S hrůzou nadskočil. Ten 
chřestýš! Ne, to není možný. Psycho věděl 
určitě, že ho šálí zrak. Přesto se to dělo.
Zavřel oči. Hrůzou se nemohl ani po-

hnout. Ne to nemůže být pravda!

Když je konečně otevřel, vytetovaný had 
se mu vlnil na paži, ale dopředu se nepo-
hnul ani o píď. Pak zčistajasna promluvil: 
„Čas nevrátíš, nezastavíš. Zbývá ti padesát 
devět minut a tři sekundy.“
Psycho zařval a dal si levou ruku, co 

nejdál od sebe.
„Co to do prdele…?!“ kňučel a pozoro-

val hada, jehož oči se k němu stáčely. „To 
přece není možný,“ mumlal a pomalu us-
tupoval očekávaje chřestýšův útok.
Plazi ho odmalička fascinovali, ale žád-

ného si nikdy nekoupil. Jednak by ho ro-
diče vyhodili, a pak měl z nich respekt, 
který mu nedovolil se jich ani dotknout. 
Na záda si ještě nechal vytetovat aligátora 
ve výskoku. Teď se jenom modlil, aby se 
taky neprobral k životu.
Naštěstí vlnění samo od sebe přestalo 

a Psycho celý zbrocený potem, natlačený 
na zdi, sotva hrůzou dýchal. I pak ruku 
nespustil z očí.
„Co to proboha bylo? Delirium tremens? 

Po jednom pivu? Vole!“ To ty hodinky! 
Určitě. Nedokázal si to sice racionálně vy-
světlit, ale už se nemohl dočkat, až se jich 
zbaví. 
Snažil se rozepnout pásek, ale žádnou 

přezku nenašel! Jak to, vždyť jsem je za-
pínal, ne? Pořádně si řemínek prohlédl. 
Z dálky kožený, ale jakmile se ho dotknul, 
změnil se ve zvláštní, nepoddajný materi-
ál.
Pokusil se hodinky stáhnout. Ani se neh-

nuly. Nešly otočit kolem zápěstí, byly stej-
ně umíněné, jako když je chtěl vzít Tereze.
Psycho to nevzdával. „To přece není 

možný! To musí jít!“ Zkoušel to znovu 
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a znovu. Vrčel, sípal, rudnul, ale nepo-
hnul jimi ani o milimetr.
Najednou to v něm bouchlo. Zaječel 

a vší silou třískl zápěstím o zeď. Boles-
tivě mu louplo v rameni, ničeho další-
ho nedocílil. Hodinky zůstaly netknuté, 
s čímž se Psycho nemínil smířit.
„Zasraný hodinky! Co si to ta čubka 

na mě vymyslela? To mi nedá pokoj ani 
po smrti?“ křičel, po tvářích mu stékaly 
čůrky potu.
Mířil do garáže, kterou využíval i jako 

dílnu. Hnal se k ponku, nepořádek ho 
nezastavil. Sbíral všechno, co mu přišlo 
pod ruku. Ořezávací nůž, nůžky, nůžky 
na plech. Nakonec sáhl po pilce na že-
lezo, která jako jediná visela na místě, 
přichycená dvěma hřebíky na zdi.
Protáhl se ke svěráku. Sice neměl to-

lik místa, kolik potřeboval, ale autem 
z garáže vyjíždět nechtěl. Položil paži 
s hodinkami na zavřený svěrák, ve dru-
hé ruce sevřel ořezávací nůž. Pohled mu 
sklouzl na odpočet.
51 minut, 4 sekundy.
Jednapadesát, jednapadesát, přemýšlel. 

Co se potom stane? Explodujou? Po-
chyboval. Tereza by si přece něco tako-
vého nedala na ruku. Byla blbá, ale snad 
ne tolik.
Znovu se podíval na odpočet. Padesát 

minut! Co se dá za takovou dobu stih-
nout? Zbavit se jedněch posranejch ho-
dinek? Prkotina, povzbuzoval se, i když 
mu něco říkalo, že zas až taková sranda 
to nebude.
Namířil hrot nože proti řemínku. Cítil, 

jak silně se mu rozbušilo srdce, jako by 

měl deaktivovat bombu. Řízl. Ostří po 
pásku sjelo, jen tak tak, že si neprobodl 
předloktí.
„K čertu! Co je to za materiál?“
Stejně dopadly nůžky na plech, jejich 

čepel se vůbec nedostala pod hodinky. 
Tak těsně je měl upnuté. Na řadu přišla 
pilka na železo. Nic ostřejšího, kromě 
sekery v kůlně, neměl.
Zuby pilky přiložil ke kraji řemínku. 

Chtěl si udělat rysku, aby se v ní zuby 
dobře chytly. Opatrně pilku přitá-
hl k sobě a… Zuby se vůbec nezaryly, 
sklouzly a zahryzly se Psychovi do palce.
„Kurva!“ zařval. Ze zraněného místa se 

začala valit krev. Vztek i bolest vymrštily 
pilku proti zdi. Plát v ní se po dopadu 
zlomil.
„Zasraná, zkurvená práce! Zasraný, 

zkurvený hodinky!“ řval Psycho. Se za-
ťatou pěstí hledal něco, nejlépe někoho, 
do koho by ji vrazil. Už jí chtěl namí-
řit proti bočnímu sklu Mergla, když si 
všiml pohybu na předloktí. Hlava vyte-
tovaného hada se začala bořit do hřbe-
tu ruky, jako do písku, a pomalu se v ní 
ztrácela.
Petr nevěřil vlastním očím, přesto si 

zachoval duchapřítomnost a popadl na 
ponku ležící nůžky. Ostří namířil proti 
dlani, odkud předpokládal, že chřestýš 
vyleze. Bylo mu jedno, jestli jde o přelud 
nebo o skutečnost, zajímalo ho jediné, 
jak se ho zbaví.
Had se ale ne a ne ukázat. Čas se pro-

dlužoval, Psychovi nervy tekly. Několi-
krát už málem bodnul, ale vždy se na-
štěstí zastavil.
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„Tak pojď. Pojď si pro to,“ cedil skrze 
zaťaté zuby. V dlani levačky se mu hro-
madila z palce vytékající krev a pomalu 
zakrývala rýhy života, jako by přestával 
existovat.
Vtom ucítil podivné šimrání v dlani, tak 

nepříjemné, až přecházelo v bolest. Chtěl 
se v ní podrbat, ale neodvážil se nůžky 
položit. Možná jimi...? napadlo ho a při-
ložil hroty čelistí k ruce.
Šimrání se proměnilo v palčivý žár, až 

nůžky pustil. Zaúpěl a palcem sáhl do 
místa, odkud bolest vycházela. Chtěl ji 
potlačit, místo toho se v ní rozpoutalo 
peklo.
Psycho řval, mlátil rukou ze strany na 

stranu, bolest neustávala. Cosi mu trhalo 
dlaň zevnitř. Pomalu, postupně, na kous-
ky. Stěží si uvědomoval, že tahy nejsou 
náhodné. Prorvávaly se mu do mozku, 
kde se v bolestivé křeči skládaly ve slova.
Pak všechno skončilo. Jen zrychlený 

dech a utrpení vepsané do tváře, vypoví-
dali o tom, co se stalo.
Petrovy vytřeštěné oči visely na krvavé 

paži. Z palce sice neustále vytékala krev, 
ale kůže na dlani, k jeho úžasu, zůstala 
netknutá. Seděl zaklíněný mezi autem 
a ponkem. Jak se tam dostal, netušil. Di-
voce hekal, kráčel ve šlépějích šílenství.
Když se trochu vzpamatoval, vzepřel se 

na rukou a ztěžka, jako boxer po tvrdém 
úderu, se postavil. V hlavě mu pulzoval 
vzkaz, který mu had zubem vryl zevnitř 
do dlaně.
Podpisem úpisu si převzal závazky své 

ženy. Tvůj čas se krátí. Až skončí odpočet, 
propadne tvá duše Ďáblu!

S pohledem upřeným do nicoty, pořád 
nechápal, co to má znamenat? Kdy? Co? 
Jaký úpis? Duše ďáblu? Co je to za ne-
smysl? 
A pak mu to došlo.
Ne, ne, ne! To přece nemůže být prav-

da. Říkala, že to jsou rozvodový papí-
ry, smlouva na byt! Přece mě nemohla 
takhle… Ta svině!
Netušil, jak přesně to funguje, ale věděl, 

jak to zjistit. Otevřel dveře auta. Natá-
hl se k sedačce spolujezdce, sebral z ní 
všechny dokumenty. Vylezl ven a zabou-
chl za sebou.
Pot z něj tekl proudem, srdce bubnovalo 

o závod. Věřil. Pořád ještě věřil, že je tu 
reálná šance, že se mu to jen zdálo.
Prvních pár papírů… kupní smlouva…

bla, bla…jasně. Utřel si rukou pot z čela 
a zběžně zkontrolované dokumenty ne-
chal dopadnou na zem. Vůbec mu na 
nich nezáleželo. Aspoň teď ne.
Podíval se na další list a strnul. Viděl tam 

všechno! Úpis, přebrání závazků, jedno-
roční lhůta, která pomalu končila a, což 
bylo nejhorší, jeho vlastnoruční podpis!
Matně si vzpomínal, jak se ho Tereza 

ptala, zda by za ten byt dal duši ďáblu? 
Netušil, jestli odpověděl. Zřejmě ano.
Ta proradná zmije! Chtěla to mít se 

vším všudy.
Co teď?
Mohl úpis roztrhat, ale to by zřejmě jeho 

situaci nevyřešilo. Takže?
Slabý záblesk nápadu ho přiměl papír 

upustit a vystrčil ho z garáže. Jako ve 
snách se vypotácel na zahradu, kde do něj 
udeřil pařák vrcholícího léta. Nevšímal si 
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ho. Jen si zakryl oči a schoval se v neda-
leké kůlně, kde pod nízkým stropem na-
šel to, co potřeboval, a vrátil se domů. Na 
hodinky se přitom nepodíval, zbytečně 
by ho stresovaly. 
Jediné, co nechápal, proč to udělala. Proč 

obětovala duši, za jeden jediný rok živo-
ta bez něj. Proč? Copak se s ním neměla 
dobře?
Ani by se nedivil, kdyby se k něčemu 

takovému odhodlal on. Vždyť měl s ní 
doma peklo. Ale ona? Co tý krávě schá-
zelo?
Že je Tereza blázen, věděl už dávno, ale 

tohle… Tímhle to totálně podělala. Psy-
chovi bylo jasné, že za to můžou ty její 
kamarádky a chlast. Střízlivá by takovou 
blbost nevymyslela.
Jasně, i on si sem tam přihnul, ale na 

rozdíl od ní znal míru. Nemohla se divit, 
že sem-tam jednu nebo dvě slízla, zvlášť 
když si na něj otvírala hubu.
Když zmizela, v první chvíli si myslel, 

že se válí ožralá někde v příkopu. Ale že 
udělá takovou blbost?
Teď už se nedalo nic dělat. Věci se daly 

do pohybu, on bojoval o holý život, 
o duši. Musel hledat cestu ven, a jak dou-
fal, jednu našel.
Psycho vytáhl v kuchyni z kapsy kus 

provazu a tužku, kterou našel v garáži. 
Spolu se sekyrou z kůlny, je položil na 
linku. Podíval se na hodinky. Zbývalo 
třicet osm minut přesně. Jestli to správ-
ně vyhodnotil, sekyra byla jediným vý-
chodiskem z téhle sračky. Vždyť i Terezu 
zbavila smrt hodinek, tak proč ne usek-
nutá ruka jeho?

Vrátil se k lednici, vytáhl láhev vod-
ky. Spolu se sekerou, tužkou a prova-
zem ji přenesl do obýváku a položil na 
starou komodu po tchýni. Konečně se 
bude k něčemu hodit, napadlo ho, když 
si uvědomil, že si na ni, při své výšce, 
může v klidu položit předloktí, aniž by se 
u toho předkláněl nebo jinak kroutil.
Znovu se podíval na hodinky. Bylo na 

nich pořád míň. 32 minut, 52 sekund. 
Čas letěl jako splašený, vůbec s ním ne-
měl slitování. Kolik ho už promarnil? 
Těžká otázka. Hlavně tím, že šel spát, 
prochrápal možná polovinu zbytku živo-
ta.
Do hajzlu. 
Ruce se mu třásly, pohlcovala ho větší 

a větší nejistota. Přece to není jen tak, 
useknout si ruku. Rozhodně o ni nechtěl 
přijít. Stačilo se zbavit hodinek, a doufat, 
že ho to spasí.
Potřeboval však udělat ještě další opat-

ření.
Zaprvé, zavolat záchranku.
Vytáhl z kapsy telefon a než vytočil čís-

lo, několikrát se zhluboka nadechl. Snažil 
se uklidnit. Vzápětí si uvědomil, že roze-
chvělý hlas bude důvěryhodnější.
Z nejbližší nemocnice to měli dvacet 

minut. Pokud na to šlápnou, což by měli, 
dorazí za patnáct. Ideální. Nedalo mu 
nejmenší práci předstírat, že jeho kama-
rád si na cirkulárce ufiknul pracku a on 
sám za chvíli nejspíš omdlí.
Když zavěsil, otevřel mrazák, vyndal 

z něho spodní zásuvku a odnesl jí ke ko-
modě. Bylo v ní pár kusů ledu a dva pyt-
líky se zmraženou zeleninou, o kterých 



howard

118

ani nevěděl, že je má. Netušil, jak přesně 
se o useknutou ruku postarat tak, aby mu 
ji bez větších následků zachránili. Ale vě-
řil, že zchlazením snad nic nezkazí.
29:04
Zhluboka se nadechl, začínalo jít do tu-

hého. Už jen jak nad tím přemýšlel, dě-
lalo se mu blbě. Sáhl po provazu, chtěl si 
ho omotat pod ramenem, když se zarazil. 
Vodka! Jak na ni mohl zapomenout?
Položil provaz na komodu. Popadl láhev, 

odšrouboval víčko a podíval se na ni.
Až to tady skončí, budu sekat latinu. No 

sekat raději ne, prostě se polepším, to by 
mělo stačit. Sice ještě nevím jak, ale udě-
lám to.
Přiložil flašku k ústům a začal pít. Jako 

za mlada, napadlo ho v půli, když na 
chvíli přestal. Trošku to s ním zamávalo. 
Nepovažoval se za alkoholika, když se ale 
pilo, nikdy nehrál druhou ligu. Znovu 
si přihnul. Vodka mu příjemně prohřála 
potrubí, pomalu ho ukolébávala. Došel až 
ke dnu. Cítil, jak se mu kalí zrak i mysl. 
Naposledy jedl ráno, takže doufal, že se 
mu nezvedne kufr.
Odpočet hlásil 24:52. Přidej, chlapče, 

přidej, začal se burcovat z letargie, která 
ho najednou přepadla. Záchranka tady 
bude coby dup a ty ještě nemáš hotovo?
V duchu si představil záchranáře, jak 

se budou tvářit, až sem dorazí. Frajer si 
usekne ruku, aby se zbavit hodinek, a teď 
ji chce zase přišít zpátky. Šílený! Měl 
několik verzí toho, co jim řekne, ale na-
jednou mu přišlo, že ani jedna nemusí 
fungovat. Všechny vedly na jedno jediné 
místo. Na psychárnu.

Nakonec nejrozumnější bude, když jim 
řeknu, že šlo o náhodu. Špatná manipu-
lace s nářadím. Jsem levej, zabijte mě.
Položil flašku na komodu, vyměnil ji za 

provaz. Trochu se zamotal, ale nakonec 
celkem snadno zaškrtil podpaždí. Takřka 
okamžitě si uvědomil jeho účinek. Krev 
mu přestala proudit do paže. Předpoklá-
dal, že mu za chvíli začne brnět.
Nečekal na to. Pravačkou popadl sekeru, 

zvedl jí nad hlavu a…
„Kde jsou?“ zakňučel. Cítil, jak se kle-

pe, nebyl si jistý, zda to dokáže. V hloubi 
duše doufal, že ho záchranáři zachrání. 
Nejen před tím, co chtěl udělat, ale i před 
tím co ho čekalo, když to neudělá.
Pohledem znovu sklouzl k ciferníku. 20 

minut, 28 sekund. Dvacet sedm, dvacet 
šest, dvacet pět. Na okamžik se nechal 
měnícími čísly zhypnotizovat, ale nako-
nec zvedl pomalu uvadající paži nad sebe.
 „Na tři,“ řekl tiše a začal počítat. „Jedna, 

dva…“
Ruka poklesla, čepel sekyry se opřela 

o komodu, těsně vedle prstů levé ruky.
„Nedokážu to! – Musíš! Nic jiného ti 

nezbývá. Jinak jsi v hajzlu a ty to víš. – 
Bude to bolet. – To přežiješ. – A když 
to nepomůže?“ Otázka zůstala viset ve 
vzduchu, jako balónek napuštěný heliem, 
který může kdykoliv prasknout.
Psycho několikrát prudce vydechl no-

sem, stejně jako býk připravený k útoku. 
Byl rozhodnutý.
Vtom se mu před očima zhmotnila vy-

tetovaná hlava hada. Myslel, že je to jen 
halucinace, ale pak mu u ucha zarachoti-
lo chřestidlo a Petr hrůzou vykřikl. Hadí 
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hlava se zvedla, zakryla hodinky i zá-
pěstí. V jejích očích se objevily žhnoucí 
plameny, z tlamy vylezly zuby připrave-
né ke kousnutí.
Psycha pohltila hrůza, sotva cítil, jak 

mu napřažená ruka klesá k pasu.
Chřestýší tlama se neustále rozšiřova-

la, pomalu zakrývala dlaň i předloktí. 
Uvnitř ní se rozevřela černá díra, brána 
do Pekla, kterou, jak si Psycho uvědo-
mil, viděl už ve snu.
Stejně jako v něm se i teď po jejím ob-

vodu cosi hemžilo. Ve spánku mu to 
připomínalo hejno okřídleného hmyzu. 
Teď bylo jasné, že se mýlil!
Jak se díra blížila nebo on se blížil k ní, 

spatřil po jejím obvodu pohybující se 
lidské údy. Bez hlav, trupů, naházené 
přes sebe jako na skládce. Psycho nechá-
pal, jak je to možné, ale bylo to tak.
Při vší té hrůze si sotva uvědomoval, že 

se odněkud z toho černa ozývají hlasy 
bolesti a utrpení. Zaznamenal je až ve 
chvíli, kdy už stál příliš blízko a… 
…jedna ruka po něm chňapla a pak 

další a další. Nedosáhly, ale už jen ten 
pocit, že po něm jdou, ho vyděsil nato-
lik, že sebou cuknul a napřímil se. Paže 
se po něm nepřestaly natahovat.
Černá díra se začala otvírat a zavírat, 

jako by něco žrala. Petr si všiml, že do ní 
cosi spadlo. Byl to jen mžik, přesto mu 
bylo jasné, že šlo o údy jednoho z ne-
šťastníků.
Ozval se hlasitý nářek, až mu málem 

explodoval mozek.
Takhle vypadá Peklo, prošlo hlavou 

Psychovi, který si jen stěží uvědomoval, 

jak ho silně bušící srdce roztřáslo. Tady 
se za chvíli budu smažit.
Nebo taky ne!
Zoufalství zmobilizovalo jeho smys-

ly a pozvedlo paži se sekerou. Neváhal 
a vší silou sekl. Ostří projelo tlamou, 
zarazilo se Petrovi o kost. Napuštěný al-
koholem a v transu, bolest sotva vnímal, 
přesto zařval.
Hadí hlava se zapotácela ze strany na 

stranu a zhroutila se na komodu. Z roz-
šklebených čelistí se začala valit krev, ale 
ta zrůda pořád žila.
Znovu se napřáhl, ostří namířené na 

chřestýší krk, do míst, kde jeho ruka 
držela na kousku kosti a kůže. Seknul! 
Hlava se oddělila od těla stejně jako 
dlaň se zápěstím a hodinkami od zbyt-
ku paže.
V tu chvíli pochopil. Zařval. Sám ne-

věděl, jestli šokem nebo bolestí. Ruka 
s hodinkami zůstala na komodě, živý 
had zmizel, zbyl jen vytetovaný.
Psycho udělal dva kroky dozadu, upus-

til sekyru, jejíž ostří jen těsně minulo 
nohu. Z amputované ruky se valila krev, 
moře krve, které napomáhaly alkoholem 
roztažené cévy.
I když to byl tvrďák, nebo se za něj as-

poň považoval, zamotala se mu hlava, 
div to s ním neseklo. Něčeho se chytil.
Za sebou uslyšel blížící se kroky. Neo-

točil se, zíral na krvácející pahýl, jako by 
ho hypnotizoval.
Najednou se před ním objevil chlap 

v oranžovém stejnokroji. Petr si ho ne-
všímal, i když na něj muž začal mluvit. 
Připadalo mu to tak vzdálené, zahalené 
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do závoje bolesti, alkoholu a vítězství. 
Věděl, že tu mrchu dostal, ať představo-
vala chřestýše, Terezu nebo Ďábla. Byl 
chytřejší a silnější než všichni tři dohro-
mady. Cha.
Začalo ho obskakovat tolik lidí, jako 

nikdy v životě. Co chtějí? blesklo mu 
hlavou, sotva si všiml, že ho posadili. 
Naposledy se o něj takhle starala ma-
minka, když ještě chodil do školy. Kde 
jsou ty časy?
 „Kde je ten druhý?“ ozvalo se nad ním.
Psycho vůbec netušil, o čem ten člověk 

mluví. Vymyšleného kamaráda, o kte-
rém se zmínil v telefonu, už dávno pro-
pustil z hlavy.
„Pryč,“ řekl nakonec a doufal, že mu už 

s těma debilníma otázkama dají pokoj. 
I když byli v přesile, začínal mít na ně 
vzteka. Kmitali kolem, až se mu z toho 
roztočila hlava. Jeden na něj mluvil, 
druhý vyměňoval na ruce turniket místo 
škrtidla. Třetí mu napíchl kanylu, čtvr-
tý sterilně obvazoval pahýl. Nebo šlo 
o jednu a tutéž osobu? Nevěděl. Byly to 
jen záblesky, které mu procházely moz-
kem a překrývaly se, bez nějaké časové 
posloupnosti.
Přes to všechno se mu na tváři objevil 

úsměv. Jeho plán vyšel, všechny dokona-
le přechcal.
„Co s tím děláš?“ zeptal se vedle Psycha 

klečící lékař, saniťák nebo kýho čerta?
„Potřebuju se zbavit těch hodinek,“ 

ozvalo se nad ním.
Petr jako ve snu pozvedl oči a spatřil 

něco, co mu v kontextu posledních udá-
lostí připadalo jako malý zázrak.

Saniťák stáhnul hodinky ze zápěstí 
a chvíli na ně nevěřícně zíral. Už ho měly. 
Takřka bezmyšlenkovitě si je chtěl dát na 
ruku, když ho zastavil výkřik.
„Né!“ zařval Psycho, aniž by tušil, proč 

to vlastně udělal. Možná první krok na 
cestě k polepšení.
Saniťák sebou trhl, z rukou mu vypad-

lo všechno, co v nich až doposud svíral. 
Hodinky s rukou začaly klesat k zemi. 
Všichni strnuli, kromě Psycha. Šlo o in-
stinkt, díky kterému kdysi řádil v brance. 
Musel ji chytnout, vše ostatní, ošetřující 
lékař i kanyla z žíly, letělo stranou. Psy-
cho padl na kolena a v pozici florbalové-
ho brankáře po ní chňapl.
„Jo!“ vykřikl, načež mu vzápětí ztuhnul 

úsměv. V ruce sice svíral padající pahýl, 
ale co hůř, pravé zápěstí mu zdobily ty 
prokleté hodinky.
Jak? To přece není možné! Co to je za 

odporný trik?
Oči se mu zalily vodou a vytřeštěně zí-

raly na měnící se odpočet. Kam zmize-
ly všechny ty minuty, kterých mu ještě 
před chvílí tolik zbývalo? Zůstalo jen pár 
sekund a ty mizely stejně rychle jako na-
děje na záchranu.
Trojka se změnila ve dvojku a ta zase 

v jedničku. Už se hodinek nepokoušel 
zbavit, nemělo to cenu.
„Do hajzlu,“ zaúpěl. Vtom se mu v hlavě 

otevřel obraz, který mohl klidně pova-
žovat za sen, pomatení mysli, ale dobře 
věděl, že to tak není, že jde o skutečnost.
Před ním ležela v nemocnici Tereza. 

Měla obvázaný obličej, pořád žila!
Někdo u jejího lůžka seděl. Petr mu sice 
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neviděl do tváře, přesto věděl, že to není 
lékař. Byl to ďábel, kterému zkoušela 
proklouznout mezi prsty! Právě on ho 
ponoukl, tím lehkým závanem větru, ke 
dveřím balkonu, aby ji shodil. Tereze pak 
nedovolil, aby se chytla.
Musel být vzteky bez sebe, že ho chtěla 

podvést. Že se snažila handlovat s úpisem 
jako na tržišti. Ale nenechal ji umřít dřív, 
než vyprší smlouva. Takovou radost jí ne-
udělal, ještě by skončila v očistci. Pouze jí 
pozastavil na pár sekund srdce a nechal 
hodinky, aby si našly Petra. Uvědomil si 
totiž, že místo jedné duše může mít dvě.
Obraz zmizel, Petr byl zpátky v domě. 

Na odpočtu ještě pořád svítila jednička 
a on měl na mizivý okamžik pocit, že za-
stavil čas. Mýlil se.
„Tak si je nech!“ ozvalo se mu nad hlavou 

a on zvedl oči. Tam, kde měl mít saniťák 
obličej, na něj zívala černá díra. Jednička 
se změnila v nulu a Petr si uvědomil, že 
ta useknutá ruka byla jenom součást hry, 
v které nemohl vyhrát.

Daniel Barták (*1973)
Dvojnásobný mistr České republiky ve 
Vale Tudo (1999, 2000). Držitel čer-
ného pásu v brazilském jiu-jitsu (BJJ), 
mistr Evropy v BJJ (2010). MMA tre-
nér roku Čech a Slovenska za rok 2014, 
druhé místo v anketě Bloger roku 2016. 
V současné době patrně nejznámější 
jako tvář, vlastník a hlavní trenér Pen-
ta Gymu Praha, z něhož vzešel např. 
UFC veterán Viktor Pešta. Kromě toho 
ovšem také (nejen) horrorový spisova-
tel. V roce 2004 vydal sci-fi román Na 
útěku. S povídkou Spisovatel bodoval 
na Slovensku v soutěži Poviedka 2011, 
o pět let později se objevila v 18. čísle 
Howarda. Jeho povídky se objevily v ně-
kolika částech série Antologií českého 
hororu. V roce 2016 začal psát svůj blog 
o MMA. V roce 2019 mu vyšel druhý 
román Stinná místa. V roce 2020 pak 
kniha o počátcích i současnosti české 
MMA scény Život v kleci.
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Upřímně řečeno, ač je Rakousko od naší 
hlavní redakce doslova coby kamenem 
dohodil (a zbytek došel), literární podo-
ba rakouského horroru je pro nás natolik 
velká neznámá, že najít jen pár položek 
(s nutnou rezignací na případnou českou 
přístupnost) a informací o nich, byl hod-
ně náročný výkon. Ale alespoň pár slov 
a informací jsme dohromady dát dokázali. 
Společně tedy můžeme nahlédnout do ra-
kouského hrůzostrašného jídelního lístku.

Povídka Mrtví jsou nenasytní (Die To-
ten sind unersättlich) by byla jen průměr-
ným až tuctovým, ne moc zručně napsa-
ným jedním z mnoha klasických příběhů 
o muži, co se vydá do starého zdánlivě 
neobydleného zámku/domu, v němž se 
setká s tajemnou, démonickou dívkou/
ženou, zde v podobě „mramorové sochy“ 
mrtvé polské kněžny Tartakovské, a na-
prosto jí podlehne („Och, ty mi neunikneš!“ 
zvolala a už mne prudkým pohybem spouta-
la do svých vlasů, rychle stočila jejich pramen 
do smyčky, položila mi ji kolem krku a po-

malu zadrhávala. „Co kdybych tě teď uškr-
tila a zároveň udusila polibky, jak to dělají 
rusalky se svými oběťmi?“ „Byla by to sladká 
smrt.“), kdyby jejím autorem nebyl Leo-
pold von Sacher-Masoch (1836-1895), 
člověk po němž je pojmenována jedna ze 
sexuálních „úchylek“. A právě o ní je po-
vídka nakonec více, než o starém zámku 
a setkání s nadpřirozenou bytostí. Až se 
mi chce napsat naštěstí. Nasytit mrtvé 
můžete hned několika způsoby, např. ve 
stejnojmenné antologii strašidelných pří-
běhů německojazyčných autorů (Svobo-
da, 1992) nebo v podobě rozhlasové hry 
z roku 1993 v úpravě i režii Jana Žáčka 
a hlasovém podání Eduarda Cupáka, 
Hany Maciuchové, Jana Hartla či Vilmy 
Cibulkové. A určitě to najdete někým na-
čtené na Youtube.
Jak píše kolega Boček na jiném místě to-

hoto čísla, Gustav Meyrink se ve svém díle 
často zabýval okultismem a spiritismem. 
Nejinak tomu bylo i u jeho povídky Hra 
cvrčků (1915), pojednávající o snaze Ev-
ropana setkat se v Tibetu s tajemným 

ÖSTERREIcHIScHE gRuSELIgE 
speisekarte

tÉMa
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Dugpou, jedním „z obávaných ďábelských 
kněží, kteří označeni šarlatově červenými 
čepicemi tvrdí, že jsou přímými potomky 
démona muchomůrek“. Každý Dugpa je 
údajně Samček Mičebat, bytost, „která se 
už nesmí označovat jménem člověk, pro 
kterou není na světě nic, co by nemoh-
la vykonat.“ A když se s ním nakonec 
v červnu 1914 setká, Dugpa mu předve-
de opravdu krutou hru s několika cvrčky. 
V ní samotné se skrývá nejděsivější obsah 
celé povídky, který z dnešního pohledu už 
snad tak nevyzní, ale ve spojení se zmíně-
ným datem v povídce ve své době měla 
jistě své kouzlo. Ostatně, jak sám Mey-
rink zmiňuje v textu Obrazy vepsané do 

vzduchu z jeho pozůstalosti: „Právě jsem 
hloubal nad tím, co je asi nejhlubší příčinou 
ohavné světové války, když tu náhle jsem po-
cítil příchod osvěžujícího stavu nadbdělosti, 
který se u mne dostavuje sám od sebe poka-
ždé, kdykoliv mám zažít něco mimořádné-
ho. Hned nato jsem zřel zjevení muže mně 
neznámé rasy: byl velmi veliký a štíhlý. Ná-
sledujícím způsobem jsem ho popsal v nove-
le Cvrččí hra, kterou jsem později zveřejnil 
v Simplicissimu a ve svazku novel Netopýři. 
(…) Usedl jsem tedy a napsal novelu Cvrččí 
hra, v níž jsem vylíčil okultní příčinu vál-
ky. Vedlejší scénické proměny, které jsou v ní 
obsaženy, jsem rovněž zbudoval na vizích, 
které následovaly ihned za viděním onoho 
muže. Rámec vyprávění jsem vykonstruoval 
na základě volné fantasie.“1 Děsivou hru 
s cvrčky si můžete zahrát ve sbírce Neto-
pýři – 7 povídek (Agentura Tip Š, 1991) 
nebo výboru z povídek G. Meyrinka Mis-
tr Leonhard (Aurora, 1996).
Do horrorového žánru zavítala i svě-

toznámá rakouská autorka Elfriede Je-
linek ve svém, dle mnohých postmoder-
ním, horroru, podle jejích vlastních slov 
„duchařském příběhu psaném v tradici 
gotického románu“ Die Kinder der To-
ten (1995). Román zaujme nejen ne-
zvyklou asociativní a repetitivní formou, 
kdy je jeho lineárnost neustále narušována 
opakováním již řečeného, ale také fak-
tem, že všechny jeho postavy jsou nemrtví 
v procesu hlubokého a nezastavitelného 
rozkladu, prezentovány jako zombie z kr-
váků. Hlavní postavy Gudrun Bichler, 
1 Překl. Dr. Vladimír Cinke, LOGOS – alef 
1992.
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Edgar Gstranz a Karin Frenzel, němí, 
posedlí sexem a brutalitou, jsou vystave-
ni tváří v tvář obětem holocaustu, kteří 
touží, prostřednictvím Gudrun a Edgara, 
dosáhnout nového hodnotného života. 
V roce 1996 byl román oceněn Litera-
turpreis der Stadt Bremen. V roce 1998 
byl do angličtiny přeložen jeho prolog 
a epilog, celý román se svého anglického 
překladu dočká až příští rok. V roce 2019 
pak román do němé satirické horrorové 
komedie adaptovali režiséři Kelly Copper 
s Pavolem Liskou a jejich film se dostal až 
na karlovarský festival.
V psychologickém horrorovém thrille-

ru s notnou dávkou humoru Lisa (2011) 
Thomase Glavinica se hlavní hrdina 

s osmiletým synem uchyluje do chaty na 
opuštěném místě. Bojí se totiž Lisy, ne-
bezpečné kriminálnice páchající zločiny 
po celém světě. Lisa je neviditelná, zane-
chává po sobě pouze stopy DNA ovšem 
bez jakékoliv identifikace. Muž se obává, 
že se stane její další obětí, vždyť se vlou-
pala do jeho vlastního bytu. Nechce si 
však svá odhalení nechat pro sebe a tak 
je, zatímco jeho syn spí, notně podroušen 
alkoholem a kokainem, vypráví virtuálním 
posluchačům prostřednictvím interneto-
vého rádia. Nesouvisle skáče z tématu na 
téma, promítá do svých slov strach, poci-
ty ztracení a beznaděje, zodpovědnost za 
syna, ale i vzpomínky na krásu ženských 
nohou, ovšem nakonec se v jeho deliric-
kém blábolení dá odhalit souvislejší stopa. 
Nebo ne? Lisa je synonymem neviditelné 
hrůzy virtuálního světa gradující nečeka-
ným závěrem. Slovy jednoho z recenzentů 
mistrovským psychogramem hrůzy.
Hlavní hrdiny románu Marco Martineze 

Die Wohnung (2016) potkalo to, o čem 
jistě romanticky sní mnohé zamilované 
duše. Christina a David mají jen sami 
sebe, kromě nich neexistuje nikdo (teda 
pár venku pobíhajících zombíků, ale to je 
přehlédnutelné negativum) a nic nenaru-
šuje jejich intenzivní a ničím nerozptylo-
vané soužití (tedy kromě jakési sluneční 
erupce, po níž už svět není a nebude nikdy 
jako předtím). Christina a David, jen oni 
dva, obývají jejich nenadálé vězení a jen 
jejich společná láska jim dává oporu a je 
hnacím motorem života v nové realitě. 
Alespoň než dojde jídlo. Ale v zoufalých 
myslích se rodí odvážné plány. Nápa-



howard

125

psychiatrickými léčebnami, opuštěnými 
a ponurými budovami. Seznámí nás s ta-
jemnými vrahy, zákeřným morem, kani-
baly, mimozemskými dimenzemi, vraždící 
knihou ale i osudovou dovolenou v sa-
motném středu Maroka či finální hrůzou 
biblických rozměrů. Pátý Archanděl, jak 
by se dal název knihy přeložit do češtiny, 
je již čtvrtou povídkovou sbírkou Andre-
ase Grubera, kterou vydal u nakladatelství 
Luzifer. Každá povídka je uvedena krát-
kou autorovou předmluvou, v níž odhalu-
je zrod příběhu. Gruber ve svých povíd-
kových horrorech pracuje s atmosférou 
a naznačováním hrůzy, vyhýbá se krvavým 
a přímočarým násilným scénám. Z jeho 
příběhů často vyzařuje mrazivý humor.

• Honza Vojtíšek

ditost, svižnost a napětí z tohoto (post)
katastrofického příběhu činí slušného zá-
stupce moderního horroru. Vetřít se mezi 
milostný vztah dvojice hrdinů a učinit 
z něj pomyslný trojúhelník můžete napří-
klad prostřednictvím Amazonu.
Posledním chodem, který vám představí-

me, je povídková sbírka Andrease Grubera 
Der fünfte Erzengel (2017) s podtitulem 
Fünfzehn unheimliche Geschichten. 
Rakouský autor fantastiky a knih pro mlá-
dež Boris Koch o knize prohlásil: „Po pře-
čtení jsem rád, že nejsem bratrem Andrease 
Grubera. Nebo jeho manželkou. Proč? Ne-
chte se překvapit.“ V patnácti příbězích nás 
Gruber provede všemi tradičními i netra-
dičními žánrovými územími – hřbitovy, 



126

Tradiční duchařské příběhy vás už dnes 
pravděpodobně nevyděsí, jistou atmosféru 
(byť lehce zatuchlou) jim však upřít nelze. 
Zvláště pokud jsou napsané jazykem sou-
časnosti, jsou vlastně takovou noční hudbou 
v textové podobě. Zkuste se v noci zaposlou-
chat, třeba nějaké nokturno také uslyšíte.

Nokturnes
Překlad: Hana Wittom
Vydavatel: BB art
Rok českého vydání: 2007
Počet stran: 308

John Connolly je irský spisovatel, který 
se proslavil svou sérií románů o soukro-
mém detektivu Charlie Parkerovi. Ovšem 
za vznik sbírky Nokturna může spíše než 
múza převážně severoirská stanice BBC. 
V roce 1999 autorovi nabídli, zda by pro ně 
nechtěl psát strašidelné příběhy. Představa, 
jak někdo poslouchá jeho povídky kdesi 
v noci o samotě byla poměrně lákavá, takže 
souhlasil. Dohromady pro BBC napsal deset 
povídek, z nichž se devět reálně dostalo na 
stránky knihy.
Nokturna obsahují 15 povídek převážně 

kratšího formátu, rámovaných dvěma del-

šími. Tematicky sbírka nenabízí nic převrat-
ného, jde především o variace na oblíbená 
témata jako jsou duchové, staří bohové nebo 
upíři, podaná v duchu klasických anglických 
gotických horrorů. Všechny povídky jsou 
pozvolné, s místy až pohádkovým náde-
chem, který se nakonec krutě změní v rea-
litu. Až na výjimky (oba delší kusy) všechny 
povídky následují svá témata a jsou zasazeny 
do období konce 19. a začátku 20. století.
Přestože žádná z povídek není vyloženě 

špatná, první polovina knihy je poněkud 
slabší. Úvodní Už přijíždí záhadný kovboj, 
klobouk nízko do čela… je o malém měs-
tečku, které navštíví černá smrt. Ačkoliv mi 
představa člověka rozdávajícího dotekem ra-
kovinu přijde děsivá dost, jde asi o nejméně 
povedený kus celé sbírky. Příběh je podávaný 
z pohledu několika různých postav a namís-
to stupňování se děj rozměňuje a ani finální 
střet to nezachrání. Následující Páně Pettin-
gerův démon je na tom podobně. Jde o pří-
běh kněze, který se po první světové válce 
vrací do Božích služeb a je poslán na venkov 
na zotavenou. Jenže jeho víra bude do hloub-
ky otřesena. Král duchů je typickým duchař-
ským příběhem o přízraku, který krade děti. 

jOHn cOnnOLLy: nOkTuRnA
recenze
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Nepřekvapivým, ale přesto jaksi působivým. 
Víly jako v povídce Nová dcera byste potkat 
nechtěli. Taky byste mohli skončit jako je-
jich nová tělesná schránka. Obřad kostí je 
mimo jiné hlavně poctou klasikům žánru, 
kteří zde dostali prostor i jako reálné osoby. 
Práce nočního hlídače z povídky Kotelna 
je poměrně nebezpečná. Její obyvatelé mají 
vytříbený vkus na lidskou morálku a řeší její 
poklesky. Čarodějnice z Underbury jsou 
na pohled sice krásné a moderní ženy, ale 
ochotně následují své dědictví.
Od povídky Kalamář s opičkou je sbírka 

znatelně zábavnější a praktic-
ky celá druhá půlka knihy patří 
mezi mé favority. Každý občas 
potřebujeme polibek od múzy, 
ovšem téhle chutná krev. A čím 
více dává, tím více si bere zpět. 
Staří bohové neumírají a kněz 
z Pohyblivých písků o tom zjistí 
své z, doslova, první ruky. Klauni 
mi asi nikdy nepřišli děsiví, ale ti 
z Cirkus Caliban celkem ano. 
Ještě dnes z nich mám respekt. Temná ze-
leň jezera Baal je krásnou ilustrací, proč se 
bojím hloubek. Nikdy nevíte, co na vás tam 
dole čeká. Upíři jsou jako téma už poměr-
ně vyčpělí, Slečna Froomová je upírka! má 
i přesto styl. A nepřirozeně nádherné růže. 
Titulní Nokturno patří k těm ohranějším 
povídkám, ale rozhodně neurazí. Wake-
fordská propast by vlastně nebyla vůbec 
děsivá, kdyby tam nežilo něco. A to něco 
nemělo spoustu očí, nohou a nedělalo to 
cupitavé zvuky, na což hlavní postavy samo-
zřejmě přijdou až příliš pozdě. Ve finálním 
Zrcadlení se objevuje Charlie Parker, aby 

jako vždy vyřešil případ ztraceného dítěte. 
Je znát, že zde si je autor nejjistější a tak lze 
právem povídku považovat za vrchol sbírky.
Obálka knihy je stylizovaná jako imitace 

knih vázaných v kůži se zlatou ražbou, na 
první pohled tak odpovídá charakteru uvnitř 
obsažených povídek. Se samotnou vazbou je 
to už poněkud horší. Kniha je sice v pevné 
vazbě, ovšem nepříliš kvalitní, takže se roz-
padá, jen se na ni špatně podíváte. Asi má 
navodit reálný dojem stáří. Obsahově je to 
opět lepší, v knize nenajdete výrazné množ-
ství překlepů nebo chyb obecně. A pak je tu 

překlad, který rozhodně zaslou-
žil více. Není vyloženě špatný, 
ale místy je dost neohrabaný 
a doslovně přeložené části vy-
loženě praští do očí. Zde mohla 
jazyková korektura proběhnout 
klidně ještě jednou.
Osobně mám k téhle knize vel-

mi vřelý vztah a těžko se mi ji 
hodnotí nějak objektivněji. Jde 
o jednu z vůbec prvních horro-

rově laděných knih, co jsem četla, a tehdy 
na mě její povídky zapůsobily natolik, že 
jsem si od té doby pamatovala jejich motivy. 
A také přiživila můj strach z hloubek. Dnes 
už mi tak děsivá nepřijde, ale přesto v sobě 
stále něco má, jakýsi temný tón brnkající na 
ta správná místa. Jakoby noc skutečně měla 
vlastní hudbu, jenom my už se jí jen odnau-
čili naslouchat. Takže pokud byste si ji stejně 
jako já občas rádi připomněli a vydali se do 
světa strašidel a démonů, dejte Connollymu 
šanci.

• Karolína Svěcená
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Pokud jste již trochu seznámeni s filmy, 
které na svém kontě mají Giulio De San-
ti a Tiziana Machella, jednoduše řečeno 
společnost Necrostorm, je vám už trochu 
jasné, do jakých vod vstupujete. Tohle ne-
jsou filmy pro křehké povahy, tohle jsou 
filmy, na něž se chtějí dívat lidé, kteří se 
mohou jevit jako lehce narušení. Vždyť 
jasně, kdo by chtěl sledovat, jak jsou ně-
komu odřezávány kusy obličeje, nejspíš 
i s kostmi, abyste pak viděli, jak vypadne 
mozek? Film Little Necro Red se s vámi 
nemazlí už od začátku.

Režie: Giulio De Santi, 
Tiziana Machella
Scénář: Giulio De San-
ti, Tiziana Machella
Délka: 75 min.
Původ: Itálie
Rok: 2019
Hrají: Victoria Hop-
kins, Lucy Drive, Sarah 
T. Cohen

Dvojice Giulio De 
Santi a Tiziana Ma-

chella za sebou má filmy jako The Mil-
dew from Planet Xonader (2015) nebo 
Hotel Inferno 2: The Cathedral of Pain 
(2017), sám Giulio De Santi ještě dělal 
na kouscích jako Taeter City (2012), 
Hotel Inferno (2013) nebo Infidus 
(2015). V podstatě je jedno, jaký film si 
vyberete, ve všech případech je primár-
ní zájem zaměřen na hnus a gore. Tohle 
jsou čisté splatter filmy, kde mnohdy vů-
bec nejde ani tak o příběh, jako o znázor-
nění toho hnusného, co se zde odehrává. 
Úroveň toho zobrazení je ve filmu Little 
Necro Red velmi vysoká.

LITTLE nEcRO RED
recenze
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Ale je třeba zdůraznit, že snímek Little 
Necro Red se pyšní i příběhem, který 
není vyloženě béčkově tristní, jako tomu 
bylo v případě filmu The Mildew from 
Planet Xonader. Tady se tvůrci snažili 
o nějaký komplexnější, skoro thrillerový 
děj, který má své základy v klasické po-
hádce O Červené Karkulce, kde malá 
dívka šla lesem, aby našla babičku, která 
je ve skutečnosti vlk. Tady je to opravdu 
jen základní východisko, i když na filmu 
Little Necro Red je i přes jeho očividnou 
brutalitu jistá pohádkovost patrná.
Objevují se zde různé podivné postavy 

– tou hlavní je jakási Grandmother, tedy 
Babička. Ta podle všeho může za zmizení 
malé Annie (Desiree Mei). Matka Ange-
la (Victoria Hopkins) stále doufá, že An-
nie je v pořádku, protože tělo se doposud 
nenašlo. Co všechno objevuje, když po 

dceři pátrá, to chce opravdu jednu nebo 
více zvrácených představivostí. Divní lidé 
s deformacemi, lidé se speciálními schop-
nosti, ale hlavně krev, ničení lidských těl, 
maso a vnitřnosti. Vše zachyceno způso-
bem, který je více než uvěřitelný.
Italský snímek Little Necro Red toho 

v sobě zase tolik italského nemá, ale to 
ani nevadí, protože u tohohle typu filmu 
je tak trochu jedno, jaká je lokace, nejdů-
ležitější je skutečnost, že to bude krvavé 
a že to hnusné, proč si to vlastně celé pou-
štíme, bude natočeno velmi dobře. A v to-
mhle směru Little Necro Red nezklame, 
naopak dovede nadchnout. I když už jste 
v rámci filmové tvorby viděli dost odpor-
ného, jsou zde scény, které vás dovedou 
překvapit. A to je přednost tohoto filmu.

• Martin Štefko


