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Milí bubáci a strašilky,

před deseti lety, přesně v dobu, 
kdy píšu tyto řádky, a pravdě-
podobně v dobu, kdy budete 
číst následující stránky, jsme 
s Obitusem usilovně a se zá-
palem pracovali na prvním 
čísle Howarda. Vůbec jsme ne-
věděli, do čeho jdeme a jak se 
to dělá, věděli jsme jen to, že 
chceme dělat horrorový časo-
pis. Naším plánem bylo vydat 
první číslo na Vánoce 2011. To 
se nám, jak známo, nepoved-
lo a se zpožděním vyšlo až na 
nový rok 2012.
Upřímně, tehdy by mě nena-

padlo, že rozjíždíme něco, co 
vydrží celých deset let s vyhlíd-
kou do dalšího budoucna. Že 
vydáme přes čtyři desítky čísel, 
uděláme přes stovku rozhovo-
rů, zveřejníme přes stovku po-
vídek a doslova stovky článků 
a recenzí. Že i když se redakční 
kolektiv výrazně obmění, po-
řád tady budou lidi, kteří bu-
dou odhodláni slevit ze svého 

volného času a nadšeně 
vytvářet obsah pro další 
a další čísla. V neposled-
ní řadě také, že se tak 
dlouho budou nacházet 
čtenáři a čtenářky, kteří 
budou náš žánrový fan-
zin pořád číst a dávat 
nám takovou odezvu, 
jakou dostáváme.

I tohle nás žene pořád dál. Od 
čísla k číslu, od stále rozsáhlej-
šího obsahu k ještě obsáhlejší-
mu obsahu.
Howard je tu s námi deset let. 

Jen za pár dní to bude deset let, 
co vyšlo první číslo. Z dneš-
ního pohledu snad úsměvně 
amatérské a začátečnické, ale 
vytvářené se stejným zápalem, 
úsilím, nadšením a odhodlá-
ním jako toto jednačtyřicáté.
Snad až symbolicky vychází se 

zpožděním i aktuální číslo. Se-
šlo se pro to hned několik dů-
vodů, ty ale ponechme za naší 
redakční oponou, jsme také jen 
lidé. Buďme rádi, že je venku 
a doufejme, že se vám bude 
jeho obsah líbit jako všechny 
předchozí.
Všem přispívajícím i čtená-

řům a čtenářkách bych touto 
cestou moc rád poděkoval za 
přízeň.
Přeji vám i Howardu do dal-

ších let spousty zajímavého 
čtení a dobrého horroru.

Honza Vojtíšek
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Na konci 80. let se Freddy Krueger ze sé-
rie A Nightmare on Elm Street těšil vr-
cholu popularity. Měsíc po vydání 4. dílu 
série s podtitulem Dream Master proto 
Freddy zářil nejen na plátnech kin, ale 
zamířil i do televize. Kde, bohužel, osl-
nil o něco méně. Seriál měl premiéru 8. 
10. 1988, a na kontě má úctyhodných 44 
epizod, rozdělených do dvou sérií.
I přes nepříliš vřelé přijetí a smutně mi-

zivou poptávku po remasteru seriálu bylo 
uvedení Freddy’s Nightmares unikát-
ním a historickým momentem. Jediná 
horrorová franšíza, která měla souběžně 
svého zástupce jak v kině, tak v televizi, 
byla Friday the 13th. Kanadský seriál Fri-
day the 13th: The Series z roku 1987 však 
neměl s původní filmovou sérií pranic 
společného, a dokonce v ní chyběl i hlav-
ní antagonista Jason Voorhees. Proto lze 
toto neoficiální prvenství přičíst právě 
konkurenční sáze se sympatickým pa-
douchem v pruhovaném svetru.
Konec osmdesátek přál podobným, níz-

konákladovým seriálům, jenž noc co noc 
nabízeli 45 minut lehce děsivé zábavy. 

Freddy’s Nightmares se od ostatních 
liší tím, že každá epizoda představuje 
dva příběhy. Ty jsou do sebe více či méně 
propleteny, nebo sdílí některou z postav 
(jedinou výjimkou je pilotní díl seriálu, 
který je prequelem Freddyho příběhu 
a zaobírá se soudním líčením zabijáka ze 
Springwoodu). Freddyho Kruegera divák 
uvidí v každé epizodě, ale jeho úloha je 
pokaždé trochu jiná.
Zatímco 8 vybraných epizod se točí 

pouze a jenom kolem ikonického zabi-
jáka a lze je považovat za milé rozšíření 
původního příběhu, u většiny dílů Freddy 
plní úlohu jakéhosi dozorce nad děním 
ve městě Springwood. Koncept seriálu na 
první pohled připomíná pozdější Tales 
from the Crypt (1989), kde však Stráž-
ce krypty pouze uvádí jednotlivé epizo-
dy. Na rozdíl od Freddyho neovlivňuje 
děj, a je skutečně jen jakýmsi uvaděčem. 
Freddyho přínos seriálu Freddy’s Night-
mares je hlubší, jelikož namátkově vstu-
puje do děje, zjevuje se hlavním posta-
vám, a svým nenadálým zásahem občas 
určuje směr vývoje příběhu. Nic to ne-
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mění na tom, že Freddyho (s výjimkou 
oněch 8 epizod, které se soustředí na 
jeho postavu) v seriálu vidíme zřídkakdy, 
především za účelem okořenění hrůzy 
ironickou a peprnou hláškou a svým ďá-
belským smíchem. Freddymu pravidelně 
patří i závěr příběhu, kde na rozloučenou 
nabízí svou groteskně zlověstnou reakci 
na tragické vyvrcholení epizody. Nadše-
ný fanoušek je tak nucen pro pár desítek 
vteřin svého oblíbeného hrdiny na obra-
zovce přetrpět celou epizodu, a ne vždy 
za to tato podívaná stojí.
Přestože jsou všechny Freddyho vstupy 

do epizody chytře zakomponovány, a je 
více než jen uvaděčem epizody, divák 
se neubrání pocitu, že je to pořád nějak 
málo. Levný seriál se špatnými nebo za-
čínajícími herci dává Robertu Englun-
dovi jen pramálo prostoru, a nezáměrně 
pokřivuje Freddyho stávající charakter. 

Oproti prvním třem filmovým dílům je 
Freddy v televizi humornější, rozvernější 
a ještě potrhlejší, a ve většině epizod se 
bohužel stává poněkud prostým automa-
tem na vtipné hlášky, z nichž některé lze 
označit za trefné. Podobný vývoj posta-
vy Freddyho ale můžeme pozorovat i ve 
filmové sérii – zatímco v prvním díle je 
Freddy hrozivým zabijákem, který tu 
a tam prohodí sarkastickou poznámku, 
v šestém díle Freddy‘s Dead: The Final 
Nightmare vidíme Freddyho Kruegera 
na létajícím koštěti a v čarodějnickém 
klobouku. Seriál nabízí nespočet podob-
ných, bizarních a neuvěřitelných výstupů 
kdysi děsivého padoucha. Freddy hrající 
na elektrickou kytaru patří k mým nej-
oblíbenějším.
Komicky nepovedené je, kromě herec-

kých výkonů a hudby, která kdoví proč 
nutně sestává ze zvuků elektrických ky-
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tar, i intro seriálu. V něm křičící hlavy 
předznamenávají příchod čehosi děsivé-
ho, co později kritičtí novináři označili za 
„krvavou nudu“.
Vzácně se objeví díly navazující na ně-

které z předešlých. Všechny příběhy 
ale svazuje dohromady prostředí města 
Springwood, ve kterém dochází ke všeli-
jakým podivnostem, ať už je jejich strůj-
cem Freddy sám, nebo například voodoo. 
Smrt Freddyho Kruegera, zdá se, uvrhla 
na město Springwood kletbu, a dávno již 
neplatí, že ke vraždám dochází pouze ve 
snech. Postavy trpí vidinami, halucinace-
mi, a hranice snového a reálného světa je 
definitivně setřena. Ne vždy jsou oběťmi 
děti a teenageři. Ne vždy noční můry hr-
dinů souvisí s Freddym Kruegerem. Po-
dobně jak v Twin Peaks se zkrátka nad 
Springwoodem drží jakýsi opar myste-
riózna, který je zodpovědný za všechna 
příkoří.
Ona nejednotnost konceptu seriálu 

a nejasnost Freddyho úlohy v něm způso-
bila, že na DVD nikdy nevyšly všechny 
epizody pospolu. K dostání byla pouze 
selekce některých dílů. Pro fanoušky sé-
rie A Nightmare on Elm Street je seriál 
milým rozšířením, rozhodně však není 
nezbytné vidět jej celý. Mimo fanoušky 
zabijáka v pruhovaném si ale na tento se-
riál vzpomene málokdo. 

Výběr epizod, které stojí za zhlédnutí:
S01ep01, No More Mr. Nice Guy: Pi-

lotní díl Tobe Hoopera se svou podobou 
i příběhem liší od všech zbylých dílů, a lze 
jej doporučit i přes rozporuplné herecké 

výkony. Nikde jinde totiž neuvidíte Fred-
dyho bez popálené tváře a za volantem 
zmrzlinářského auta. Dochází zde k jisté 
démonizaci jeho postavy – zabiják je ta-
kový psychopat, že mu dokonce nevadí, 
že se jej dav rozhodl polít benzínem a za-
žehnout sirku. Hluchá místa vyplňují ve-
dlejší postavy, které se chovají jednoduše 
podivně.
S01ep04, Freddy‘s Tricks and Treats: 

Povedená epizoda věnovaná jen Freddy-
mu. Mladá studentka medicíny odmítá 
věřit legendě o zabijákovi ze snů. Freddy 
se po vzoru Candymana rozhodne dívku 
terorizovat, aby její názor změnil.
S01ep07, Sister’s Keeper: Obstojné po-

kračování pilotního dílu. Dvojčata tero-
rizuje Freddy ve snech. Pátrají proto po 
způsobu, jak se jej nadobro zbavit. Freddy 
se objeví s elektrickou kytarou.

S01ep11, Do Dreams Bleed?: Muž po-
mocí svých snů střádá informace, které 
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by měly vést k dopadení Springwoodské-
ho vraha dětí Freddyho Kruegera. Režie 
Dwight Little (Halloween 4: The Re-
turn of Michael Myers).
S01ep14, Black Tickets: Podprůměrná 

epizoda o poruše auta a divném hotelu, 
v hlavní roli Brad Pitt.
S01ep16, Cabin Fever: Epizoda z palu-

by letadla paroduje slavnou scénu z Twi-
light Zone, když na křídle letadla nesedí 
hrozivý skřet, ale Freddy Krueger. Tuto 
epizodu režíroval Robert Englund.
S01ep21, Identity Crisis: V jinak prů-

měrné epizodě hraje Jeff Conaway.
S01ep22, Safe Sex: Epizoda věnovaná 

jen Freddymu vypráví příběh goth stu-
dentky, jenž má pro Freddyho neobvyklou 
slabost. Muž jejích snů ji však brzy začne 
terorizovat.
S02e01, Dream Come True: Terapeut 

začne trpět nočními můrami o Freddym 
poté, co ze stejného důvodu léčí malého 
chlapce.
s02ep04, Photo Finish: Fotograf-

ka, ztvárněná herečkou Patty McCor-
mack (Bad Seed, 1956), uzavře kvůli své 
kariéře dohodu s Freddym, jenž terorizu-
je její modelky. Do Springwoodu násled-
ně dorazí agenti FBI, aby vyšetřili místní 
vraždy.
S02ep11, Dreams That Kill: Pokračo-

vání prvního dílu druhé série o mode-
rátorovi a lékaři, jenž mají s Freddym co 
dočinění.
S02ep12, It‘s My Party and You‘ll Die 

If I Want You To: Pokračování 4. dílu 2. 
řady. Podvodná jasnovidka se stává po-
sedlou Freddym Kruegerem, který skrze 
její tělo zabíjí obyvatele Springwoodu.

Alena Čadová
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Miloval jsem ten starý obraz víc než 
cokoliv na světě – proto jsem za-

jásal, když mi byl odkázán v dědečkově 
závěti. Líbil se mi tak moc, že jsem ho 
zavěsil místo televize. I ty nejmenší de-
taily jsem znal nazpaměť, a kdyby mě 
někdo požádal, ať obraz popíšu třeba 
vzhůru nohama, dokázal bych to bez 
mrknutí oka. Většina lidí by nechápala, 
co na tomto „uměleckém díle“ vidím. 
Rám byl oprýskaný, plátno popraskané 
a barvy už měly ty nejlepší dny za sebou. 
Pro mě však nebylo důležité provedení, 
ale obsah. V popředí stála mužská po-
stava bez tváře a okolí zahalovala mlha. 
Tento výjev naprosto korespondoval 
s mým životem – muž bez konkrétní tvá-
ře a vlastností, kterého obestíral mlžný 
opar tajemna. Už ani nevím, jestli jsem 
byl takový odjakživa – jako by se všech-
ny vzpomínky vypařily. Od jisté doby byl 
můj soukromý život v troskách. Přátelé 
mě už nenavštěvovali, prý se u mě necíti-
li dobře. Někteří dokonce tvrdili, že je na 
vině „muž bez tváře“, protože při pohle-

du na něj z nich vysává životní energii, 
prý snad dokonce i duši. Už tehdy jsem 
byl nucen uznat, že na tom něco pravdy 
bude, ačkoliv na vlastní kůži jsem to měl 
zažít teprve o pár měsíců později.
Byl slunný červnový den, když na mě 

obraz promluvil poprvé. Mluvil klidným 
a vábivým hlasem, který mi připadal vel-
mi povědomý. A rozhodně si nebral žád-
né servítky – vyslovil jasný rozkaz, který 
bylo třeba splnit…
Měl jsem kliku, stará vdova Woodsová 

zrovna stála u živého plotu a svýma ne-
ohrabanýma tlustýma prackama se ho 
snažila zkrátit. Ochotně jsem se nabídl, 
že to za ni udělám. Zajásala, ale k mému 
překvapení se neměla k odchodu. Řekla 
si, že tam prostě bude stát a komando-
vat mě. Pomyslel jsem si, kdo by s tako-
vou vlezlou ženskou vydržel. Chvíli jsem 
to snášel a pak poprosil o sklenici vody. 
Rozhlédl jsem se kolem, situace mi na-
hrávala do karet. Využil jsem momentu, 
kdy se ke mně otočila zády. Musel jsem 
uznat, že zesnulý Woods se o své zahrad-

PO
VÍ

DK
A
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nické náčiní staral dobře – nůžky přeťaly 
průdušnici jedna báseň a oddělit hlavu už 
nedalo žádnou práci. Tělo nemělo smysl 
někam schovávat, křoví skýtalo relativ-
ně dobrý úkryt. Hlavu jsem dokopal ke 
vchodovým dveřím nebožky soused-
ky a posadil se s cigaretou na verandu. 
Po pár minutách začal, k mé nelibosti, 

s dveřmi třískat průvan. Hlava jako za-
rážka fungovala náramně dobře – už se 
ani nehnuly, stály jako přikované.
Příkaz byl splněn, stačilo už jen podat 

„muži bez tváře“ hlášení. Šel jsem domů, 
kde jsem si stoupl před obraz. To, co jsem 
však uviděl, mi vyrazilo dech. Prázdná 
tvář začala před mýma očima zcela zře-
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telně nabírat mé obličejové rysy. Když se 
proces ustálil, chyběla pouze ústa. Pocí-
til jsem lítost, že dílo není dokonalé. Ze-
ptal jsem se tedy obrazu, co musím ještě 
vykonat, aby byl můj portrét kompletní. 
Odpověď zněla, že je třeba nahlas vy-
slovit přání, aby se moje osoba promítla 
do obrazu. Bez zaváhání jsem to udělal. 
Najednou se kolem setmělo. Zamžou-
ral jsem do šera. Kus před sebou jsem 
spatřil postavu muže. Můj výkřik hrůzy 
se odrazil o čtyři stěny. Zděšeně jsem se 
rozhlédl kolem, nic než mlha. Podíval 
jsem se přímo před sebe, muž nyní stál 
kousek přede mnou. S úšklebkem, který 
jsem moc dobře znal, se sehnul a zvedl 
velké zrcadlo, které namířil přímo na 
mě. Ztěžka jsem polkl. Tam, kde kdysi 
býval můj obličej, nebylo nic. Naprosto 
nic.
„Proč jsi mi vzal tvář?“ zašeptal jsem 

roztřeseným hlasem. Proč právě můj ži-
vot? Muž se zvráceně zasmál.
„Ty? Ty už jsi svůj život dávno ztratil. 

Nikdy jsi neměl tvář. Vždycky jsi žil ži-
vot někoho jiného – i ten můj jsi pova-
žoval za svůj vlastní.“
„Nic z toho tedy nebylo skutečné?“ za-

šeptal jsem pro sebe. Muž s mou tváří se 
beze slova otočil a loudavými kroky se 
pomalu vzdaloval.
Zůstal jsem uvězněný za plátnem obra-

zu. V kapse mám nůž a jediná cesta ven 
vede skrze můj portrét. Nebo to snad 
není můj portrét, ale jsem to já? Co je 
skutečné?

Ester Pátková (*1998)
Pochází ze zapadlé osady v křivoklátských 
lesích, kam internet zavítal teprve nedáv-
no, v současnosti však žije v Nezamyslicích 
nedaleko Sušice. Coby studentka osmile-
tého gymnázia v Rakovníku se pravidel-
ně účastnila olympiády z českého jazyka. 
Po absolvování gymnázia v roce 2018 se 
třikrát neúspěšně pokusila proniknout do 
akademického prostředí a ukořistit nějaký 
ten vysokoškolský titul. Jako každý správný 
autor vystřídala hned několik různorodých 
profesí, od uklízečky, přes průvodkyni v sy-
nagoze v Hartmanicích nebo referentky 
v infocentru na Srní. Píše spíše pro sebe 
nebo do šuplíku. Občas něco zveřejní na 
serveru pro začínající spisovatele. Její tvorba 
se skládá především z psychologických pří-
běhů a krátkých autobiografických básni-
ček s ironickým podtextem. Povídka Muž 
bez tváře jí přinesla hned několik prvenství 
– je to první žánrová povídka, kterou kdy 
napsala a první povídka, která ji coby finá-
lová povídka soutěže O krvavý brk 2021 
přinesla nějaký autorský úspěch. Ráda čte 
a sleduje horrory nebo mysteriózní thrille-
ry, zajímá se o přírodní spiritualitu a sebe-
rozvoj.



11

Existují filmy, kterým se podařilo zastí-
nit literární předlohu natolik, že jméno 
spisovatele nešťastně zapadlo do pozadí. 
To je přesně případ trojdílné knižní sé-
rie Psycho od Roberta Blocha (1917 – 
1994), která svým vyzněním i zpracová-
ním hladce strčí všechny filmové deriváty 
do kapsy. Nejznámější první díl z roku 
1959 koresponduje se stejnojmenným 
filmem, kde nás nechává nahlédnout do 
temné mysli Normana Batese. Ten má 
velmi specifický vztah se svou matkou… 
ale pro případ, že by někdo nevěděl, 
o co jde, pomlčím. Pak má ta kniha totiž 
o dost větší sílu a důrazně bych ji dopo-
ručil přečíst dříve, než se vrhnete k ob-
razovce. A pokud už se naopak od obra-
zovky vracíte, knihu oceníte i tak – nejen 
pro filmově nezachycené detaily (napří-
klad že v knize je Norman tlouštík), ale 
pro naprosto bravurně zachycenou tem-
notu lidské mysli. Tohle jde opravdu do 
hloubky, do samé podstaty… a fakt to 
není jen o nějakém bezduchém vraždění. 
Stejně tak je hlubokou sondou lidské-

ho nitra i (podle mě nedoceněné) volné 
pokračování Psycho II z roku 1982. Po 
zběsilém ději první třetiny knihy může 
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být leckdo zaražen přesunem do kulis 
Hollywoodu a přízračným pátráním po 
Batesovi, který uprchl z psychiatrické lé-
čebny… a podle indicií jeho ošetřujícího 
doktora, Adama Claiborna, se zde chystá 
zastavit film o „Normanově vražedném 
řádění“. Pro někoho nudné – dokud si 
neuvědomíte, že vše jsou jen kulisy a jed-
notlivé postavy jako by symbolizovaly 
různé části lidské psychiky (city, raciona-
litu, ego, bolest, temnotu…). Jakmile to 
začnete vidět, je to v podstatě geniální. 
Mimo účelné kritiky stále rostoucí tole-
rance vůči násilí je zde nádherně vyobra-
zeno, jak tenkou hranici stačí překročit, 
aby člověku trvale „ruplo v bedně“. Je to 
jen můj malý názor, ale tuto část série 
považuji za nejlepší. O to víc mě mrzí, 
že následné pokračování Psycho III 
(Psycho House, 1990) šlo kvalitativně 
o chlup níž. Ne snad proto, že by nepo-
skytovalo další sondu do lidské psychiky; 
spíše tentokrát nejde do hloubky a klouže 
spíše po povrchu masek. Ale právě onen 
rozpor mezi maskou a nitrem člověka je 
zde tím, co může být klíčem k odhalení 
dění v pozadí. Děj tak nabývá temně-de-
tektivního charakteru, přestože hlavní 
postavou není žádný samozvaný detektiv, 
nýbrž mladá spisovatelka. A jelikož jistý 
zbohatlík renovoval starý Batesův dům 
i motel, aby zde rýžoval peníze na sen-
zacechtivých nadšencích, je rodné město 
Normana Batese tím správným místem, 
kde s psaním začít. Co víc, jak na po-
tvoru se v Batesově domu před týdnem 
odehrála vražda mladé dívky… Celá série 
Psycho je pokladem na poli bádání v ob-

lasti lidské temnoty; ne té „efektní“ kr-
vavé – spíše té skryté uvnitř našich hlav. 
Pokud preferujete tento pohled, jistě vás 
potěší vydání prvního dílu z roku 1995 
v nakladatelství Argo či rovnou vydání 
celé trilogie v roce 2014, které má na svě-
domí Baronet. (ok)
Koncem 90. let minulého století zača-

lo v překladech vydávat nakladatelství 
Moba lovecraftovsky dobrodružnou 
fantasy horrorovou sérii německého 
specialisty na podobnou spotřební žán-
rovou literaturu Wolfganga Hohlbeina 
Čaroděj ze Salemu (Der Hexen von 
Salem). Sérii Hohlbein rozjel již v roce 
1987 a vypráví v ní osudy mladíka Ro-
berta Cravena, kterého si na cestu z New 
Yorku na starý kontinent jako dopro-
vod najme tajemný muž. Během plavby 
Robert odhalí hned několik nemilých 
a mrazivých tajemství. Roderick Anda-
ra, jak se muž, jehož doprovází, jmenuje, 
není jen tak obyčejný člověk, ale mocný 
čaroděj a z New Yorku a Nového světa 
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neodjíždí, ale prchá. Prchá před nečistý-
mi silami operujícími mágy a bytostmi, 
kterým zkřížil cestu. A ke všemu je to 
Robertův otec. Hned na lodi na ně za-
útočí obrovské nepozemské monstrum 
a loď prakticky smete z povrchu zem-
ského. Ke skotskému pobřeží se dostane 
jen hrstka posádky. Poté, co Robert na 
vlastní oči uvidí smrt svého otce, vydá 
se do Londýna vyhledat otcova přítele 
jménem Howard Lovecraft (a ne, pod-
le všeho to není TEN Lovecraft, prostě 
se ta postava jen tak jmenuje) a s jeho 
pomocí se pokusí odhalit co nejvíce ze 
své vlastní čarodějné podstaty ale hlavně 
ubránit se útokům pohůnků zla a Prasta-
rých (ve zdejším překladu Velkých Star-
ců). Čaroděj ze Salemu, jak jste jistě již 
uhádli, je ryze béčkový (až céčkový) akč-
ně dobrodružný fantasy-horrorový mix 
všech možných žánrových klišé a prova-
řených postupů v oparu lovecraftovské 
omáčky. V podstatě čistě odpočinkové, 
jen po povrchu klouzající a do jakékoliv 
hloubky (byť se v něm objevuje spousta 
mořských chapadlovitých potvor) od-
mítající vstoupit čtivo. Ovšem musí se 
uznat, že v rámci své třídy místy slušně 
napsané. Celá série se skládá z celkem 
24 jednotlivých děl, podle všeho to však 
vypadá, že Moba z nich vybírala částeč-
ně namátkově. Zatímco první čtyři česky 
vydané svazky (Tyran z hlubin, Dům 
na konci času, Knihy psané satanem 
a Dny šílenství) ještě jakž takž udržují 
souvislejší příběh, byť složený ze samo-
statných zápletek vrstvených na základní 
charakterovou linii, pátá kniha, Město 

zrůd, jako by rozjížděla samostatný pří-
běh (ovšem stále z prostředí Prastarých), 
s těmi předchozími v minimálním spo-
jení). Naneštěstí k podobným skokům 
občas dochází i v rámci jednotlivých 
knih (druhá třetina čtvrtého svazku). 
Pozitivní stránkou série je, že časté úto-
ky chapadlovitých monster a stvůr, jsou 
prokládány i jinými, nápaditějšími scé-
nami (titulní dům na konci času druhé-
ho svazku, zcela nevyužité a do prázdna 
vycházející kořenové monstrum, vymý-
tání). Série však rychle ztrácí dech, žvý-
ká, co autora zrovna napadlo a pokud 
čekáte více, než jen opravdu nevážnou 
oddechovou spotřební žánrovou četbu 
do vlaku balancující na hraně epigonství, 
zklamání se nevyhnete. (hv)
Obvykle nemám tendenci číst knihy na-

psané podle filmu. Nicméně, když jsem 
byl ještě nezkušený naivní mladíček, co 
o nějakém Freddym Kruegerovi v životě 
neslyšel, splnil se mi sen. Šlo o malič-
kost; našel jsem další z pro mě vzácných 
horrorových knih, kterých v Česku teh-
dy bylo jak šafránu… nebo o nich mini-
málně nešlo tolik slyšet. A já, který po 
něm ve své nezkušenosti pátral metodou 
pokus-omyl, byl vyloženě nadšený pře-
čtením brakových kousků Noční můry 
v Elm Street 1 (The Nightmares on Elm 
Street Parts 1, 2, 3: The Continuing Sto-
ry, 1987) a Noční můry v Elm Street 2 
(The Nightmares on Elm Street Parts 4 
and 5, 1989). V podstatě nejde o nic víc 
než přepsání filmového scénáře do příbě-
hové podoby. V první knize, jejímž auto-
rem je Jeffrey Cooper, tak najdete příběh 
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prvních tří filmů a poměrně zbytečný 
(až otravný) epilogický dodatek Život 
a smrt Freddyho Kruegera. V některých 
případech se příběhy odchylují od origi-
nálního scénáře, což ve výsledku u trojice 
novel způsobilo určité vyrovnání v rámci 
kvality (minimálně mě se zde dvojka lí-
bila více a trojka méně, srovnám-li knihu 
kacířsky s filmem a půjdu se za trest pro-
jít po skle). Druhá kniha, kde je autorem 
Joseph Locke, mi pak přijde jako celek 
zcela vyrovnaná a uzavřená… a vlastně 
jsem s ní jaksi spokojenější. Jediné, co 
můj vnitřní pedant musel skousnout, je 
záhadné obživnutí postav, které na konci 
předchozí knihy byly mrtvé. Ale Fred-
dy to vem… S tím pochopitelně souvisí 
i řada překladatelských, gramatických 
a zejména stylistických chyb (to naduží-
vání trojtečky mě bude strašit ve snech), 
takže pokud patříte mezi grammar nazi, 
může se z toho hladce stát i horror zcela 
jiného druhu. Pokud ale chcete s nostal-
gickou slzou v oku zavzpomínat na časy, 
kdy jste tyto filmy viděli poprvé nebo 
pokud jste je nedejfreddy úplně minuli, 
tohle je vaše vysněná knižní série. A to 

od chvíle, kdy je roku 1992 vydalo nakla-
datelství Futura. (ok)
V roce 1991 napsal japonský spisova-

tel Kodži Suzuki román Kruh (リング, 
Ringu), který se časem stal fenoménem 
známým po celém světě. Jeho děj je no-
toricky znám. Novinář Asakawa náho-
dou narazí na případ čtveřice mladých 
lidí, kteří ve stejný čas zemřou na zástavu 
srdce. Zjistí, že spolu strávili čas v chatce 
horského střediska, vydá se po jejich sto-
pách a nalezne neoznačenou videokazetu 
se zneklidňujícím obsahem. Dozví se, že 
za týden zemře a vzhledem k uplynulým 
událostem nemůže brát tuhle výhrůžku 
na lehkou váhu. Nahrávku shlédne i jeho 
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svérázný kamarád Rjúdži a zbytek knihy 
je štvanicí o závod s časem. Oba muže 
dostanou indicie na stopu jisté Sadako 
a musí přijít celé věci na kloub dřív než… 
Však víte. Další knihy, které na Kruh 
navazují, budou možná pro neznalého 
překvapením. Na začátku Spirály (らせ
ん, Rasen) z roku 1995 nachází soudní 
patolog Ando v těle mrtvého Rjúdžiho 
podivný nádor, který připomíná neštovi-
ce. Těmi byla shodou okolností před svou 
smrtí nakažena nebohá Sadako. Andovu 
zvědavost navíc vybičují šifrované zprávy 
od Rjúdžiho a postupně zjišťuje, že vi-
deokazeta není zdaleka vším, čím hod-
lá Sadako lidstvo pozlobit a naopak čelí 
bezprostřední hrozbě tuze nebezpečného 
viru. Posledním u nás vydaným dílem 
je Smyčka (ループ, Rūpu, 1998), která 
překvapuje naprosto nečekaným vývo-
jem událostí. Student medicíny Kaoru se 
v něm snaží zachránit svého otce, které-
ho napadne neznámý virus. Mladík při 
pátrání dospěje k tajemnému projektu 
Smyčka, který měl simulovat vznik živo-
ta a zdá se, že virus pochází právě z jeho 
virtuální reality. Právě do ní se sám do-
stane, před očima se mu odvíjejí události 
předchozích dvou knih a vše nadále spěje 
do nečekaného finiše. Uznejte sami, že 
je to pěkná divočina. Musím však říct, 
že mi osobně sedla a rozhodně má jisté 
kouzlo. Knižní klub u nás se sérií v tom-
to bodě skoncoval a naneštěstí už nikdo 
nepokračoval, dál tedy můžete louskat 
v anglině (nebo v originále). V roce 1999 
Suzuki na první tři romány navázal sbír-
kou tří novel Bāsudei (バースデ, Birth-

day), které rozvíjejí už známé události 
a vezmou nás jak na jejich začátek, tak 
na samý konec. V roce 2012 vyšlo další 
pokračování nazvané stroze S, v němž 
Takanori Ando zkoumá tajemné video 
s nahrávkou sebevraždy, které se po ka-
ždém dalším pouštění nepatrně mění. 
Později na místě sebevraždy nachází ko-
pie knihy Kruh, kterou napsal Asakawa 
z prvního příběhu, na scénu se dostává 
zpět Rjúdži a samozřejmě i odkaz Sada-
ko. Posledním Suzukiho příspěvkem je 
potom román Taido (タイド) (případně 
anglicky Tide), který přímo navazuje na 
Smyčku. Hlavní postavou v něm je uči-
tel Seiji, který je výtvorem Smyčky a má 
v sobě informace ze života Rjúdžiho. 
Ten si jednoho dne vyslechne zajímavý 
příběh, který jej zavede do hluboké mi-
nulosti, ke konfliktu Sadako a její matky 
Šizuko i dávné historii nabytí matčiných 
zvláštních schopností. Pomalu odhaluje 
chybějící střípky paměti Rjúdžiho. Dá 
se říct, že pokud jdete po čistokrevném 
horroru, nejspíš si vystačíte s původním 
Kruhem. Později Suzuki bloudí ve sci-fi 
kulisách a děj zamotává, co mu síly stačí. 
Ostatně – je to Japonec. Na druhou stra-
nu si určitě i pokračování zaslouží dostat 
šanci. Nemusí vám sednout, ale rozhodně 
vás překvapí. Vyjmenovávat všechny fil-
my, seriál či mangy, které Kruh inspiro-
val, je potom úkolem spíše pro samostat-
ný článek. (dm)
Neúnavný a u nás hojně vydávaný Dean 

Koontz má na kontě hned několik sérií. 
V našich končinách dostal nejvíc pro-
storu jeho Odd Thomas – dvacetiletý 
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minutkář, který dokáže vidět duchy. Ti 
s ním sice nesvedou komunikovat, ale 
občas mu něco naznačí. Stejně tak vídá 
bodachy. To jsou jakési stínové bytosti, 
které se shlukují na místech, kde do-
jde v nejbližších hodinách ke krvavému 
neštěstí. „Čím víc bodach, tím víc krve. 
Rozumiš?“ Aby toho nebylo málo – když 
se Odd soustředí na nějakého člověka 
a nechá se vést instinktem (pardon psy-
chickým magnetismem), většinou na něj 
narazí. První kniha Podivný Thomas 
(Odd Thomas, 2003) nás zavede do jeho 
rodného Pico Munda, na jehož ulicích 
se objeví chlapík, kterého Odd překřtí 
na Plesnivce. Kolem něj se to bodachy 
jenom hemží a je na Oddovi a jeho mi-
lované Stormy, aby celé záhadě přišli na 

kloub dřív, než se stane neštěstí. Půl roku 
po pohnutých událostech v Pico Mundu 
se v pokračování Věčný Thomas (Fore-
ver Odd, 2005) vypraví otřesený Odd po 
stopách kamaráda Dannyho, který byl 
unesen záludnou paninkou, říkající si 
Datura a jejími pohůnky. Po slunné Ka-
lifornii první knihy se tentokrát dostane 
čtenář do neutěšených podzemních cho-
deb pod městečkem a do dávno vyhoře-
lého hotelu. Prožité hrůzy by byly silné 
kafe pro každého z nás, Odd si hodlá od-
počinout v opatství svatého Bartoloměje. 
Že se mu to tak docela nepodaří, o tom 
vypráví Bratr Thomas (Brother Odd, 
2006). Bodachové se totiž zjeví i tam 
a brzo je následuje i kostěné monstrum, 
které není tím, čím se na první pohled 
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zdá. Musím říct, že jak se mi tohle pokra-
čování zpočátku líbilo pochmurným pro-
středím zasněženého kláštera, postupně 
jsem byl zděšen rozuzlením, které je na 
můj vkus až příliš fantasmagorické. Dal-
ší kroky Odda Thomase vedou v knize 
Ztracený Thomas (Odd Hours, 2008) 
do Magic Beach, kde se ubytuje u vy-
sloužilého herce Hutche Hutchinsona. 
Potkává tajemnou Annamarii, má vizi 
Apokalypsy a vzápětí také musí prchat 
před kohortou teroristů, kteří jdou dív-
ce i jemu po krku. Odd je nucen zabíjet, 
což mu není příliš po chuti, ale atomovky 
naložené na lodi mířící k pobřeží, mu ne-
dávají na vybranou. Zajímavé je, že tady, 
ani v dalším příběhu Tajemný Thomas 
(Odd Apocalypse, 2012) se už nezjevu-
jí bodachové. Zato s Oddem pokračuje 
Annamaria, jejíž osobní kouzlo přivedlo 
oba do sídla Roseland, které je jakýmsi 
světem s vlastními pravidly, jemuž vládne 
miliardář Noah Wolflaw. Začátek tohoto 
příběhu, v němž Odd potká ducha mrtvé 
ženy na koni, či musí ustát atak prasolidí, 
mne donutil zvednout obočí v podobném 
„cotokurvaje?“ duchu, jako na konci třetí 
knihy, ale nakonec musím říct, že Koontz 
tuhle divočinu ustál se ctí a bavil. Vrátil 
se tu k cestování v čase, které si vyzkou-
šel už ve starším románu Záblesk (Li-
ghtning 1988). Naneštěstí tady BB Art 
s Oddem Thomasem skoncoval, i když 
Koontz vydal ještě dva příběhy. Deeply 
Odd (2013) přivede mladíka na stopu 
ďábelskému kultu, který se snaží ukončit 
životy velké skupiny dětí a šílení satanis-
té jej pronásledují i v Saint Odd (2015) 

do rodného Pico Munda, kde se kruh 
uzavírá a kde se Odd také konečně zno-
vu shledá s milovanou Stormy. To už si 
však přečteme jedině v angličtině. Pokud 
se rozhodujete, zda se do série pustit, dej-
te si film Odd Thomas (Neobyčejný Odd 
Thomas, 2013) od Stephena Sommerse 
z roku 2013. Ten je natočen svěže, s nad-
hledem, cílí spíš na mladší publikum a já 
při něm zpočátku lehce koulel očima, 
protože temný horror tu opravdu nena-
jdete. Ale pak mi došlo, že přesně takhle 
to Koontz chtěl. Jak vysvětluje sám Odd. 
Jeho kamarád Ozzie Boone, spisovatel 
detektivek, po něm chce, aby při psaní 
svých pamětí zachoval lehký tón a nad-
hled. A tak se i děje. Specifikem je také 
to, že každá kniha popisuje pouhých pár 
hodin, je tedy jasné, že jde o akční čtivo, 
nabízející svérázný humor mladého mi-
nutkáře. Jestli vám bude po chuti, to už je 
zcela na vás… (dm)
Dexter Morgan je na první pohled sym-

patický chlápek, co pracuje u policie jako 
forenzní specialista pro analýzu krevních 
vzorků. Není to klasický polda, krimi-
nalista, co se vám lepí na paty a šmejdí 
ve vašem soukromí. Ale i přesto, když 
se Dexter objeví u vás doma (obzvláště 
v noci) máte dost velký problém. Protože 
on k tomu má důvod a svůj osobní dů-
kaz, že je na správném místě, u správného 
člověka. Znamená to taky, že vy nejste jen 
tak někdo. Jste svině. Zlá svině. Protože 
Dexter má v sobě Temného společníka, 
který ho přivedl na cestu sériového vra-
ha. „Jediné, po čem jsem toužil, bylo koneč-
ně udělat tu Věc, velice jednoduše, prostě si 
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jít zatančit v měsíčním světle s obnaženým 
zářícím nožem – jak jednoduché, přirozené 
a sladké, prořezat se vším tím nesmyslem 
přímo k srdci všeho.“ Ano, Dexter tu a tam 
má nutkavou potřebu někoho zabít (a ne 
zrovna milým, sympatickým a bezbolest-
ným způsobem, ne, dostanete opravdu 
to, co si zasloužíte), ale pro ukojení své 
svérázné obsedantně kompulzivní poru-
chy si vyhledává jen ty, co si to zaslouží, 
co jeho návštěvu potřebují. Vyhledává ty, 
které dle jeho vnitřního etického kode-
xu je přípustné, ba dokonce nutné, zabít. 
Dexter totiž zabíjí jen zlé lidi. Svou pra-
vou, výjimečnou a neobyčejnou povahu 
se snaží maskovat co největší rouškou 
normality. Ovšem jako každý správný po-
divín, i on má své. Nedělá mu dobře krev, 
nemá žádné city a nepotřebuje sex (do-
konce se mu v podstatě hnusí – jo, je fakt 
divnej). Tu a tam o sobě mluví v množ-
ném čísle, jindy zase ve třetí osobě (a to je 
nejpříznačnější a nejvýstižnější, zpravidla 
jeden z prvních příznaků, že s daným je-
dincem není něco v pořádku, popravdě, 
mě osobně lidi, hovořící o sobě ve třetí 
osobě, fakt děsí). Spisovatel Jeff Lindsay 
Dextera Morgana učinil hlavním hrdi-
nou, protože vypravěčem, hned několika 
příběhů, a mnohé z nich byly přelože-
ny i do češtiny. Začít je ovšem nejlepší 
úvodní trojicí příběhů, které roku 2012 
vydalo nakladatelství BB/art v paper-
backovém Omnibusu. Drasticky děsivý 
Dexter (Darkly Dreaming Dexter, 2004) 
seznamuje s již plně působícím a tem-
ně aktivním Dexterem, ohlíží se však 
k počátkům vyrovnávání s jeho Temným 

společníkem a práci s ním. Usazuje Dex-
tera do skutečného světa, jeho fungování 
a jeho kličkování realitou. Nechybí ani 
jeho noční výpravy. Dexter se ovšem do-
stane k případu, který ho dokáže zmást, 
stopy totiž ukazují, že by pachatelem 
mohl být on sám. Trpí snad náměsíč-
ností, výpadky paměti či ovládá ho Tem-
ný společník, aniž by si to uvědomoval? 
Ryze drsnější temný thriller s brutálnější 
příměsí horroru trpí na až kýčovitou po-
intu, s úsměvným dobrodružným krvavě 
románovým rozuzlením. Drasticky do-
jemný Dexter (Dearly Devoted Dexter, 
2005) vychází z trojice příběhů nejlépe. 
A dostává svému názvu, protože drastic-
ký je nejen Dexter, ale i záporák, kterému 
je jeho oddělení na stopě. Ten se se svý-
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mi oběťmi opravdu nepáře a mučí je fakt 
nemilosrdně a brutálně, že i peklo by bylo 
vysvobozením. Přímým skokem se do 
horroru vrhá Dexter v temnotách (Dex-
ter in the Dark, 2007), což odhalují už 
úvodní věty příběhu. Dexter se zde dostá-
vá do křížku s temným kultem vyznavačů 
boha Molocha. Temný, mysteriózní, at-
mosférický, krásně rozvíjený a ze všech tří 
nejstrašidelnější příběh však utrpí neoby-
čejně, až skokově, rychlým závěrem, jako-
by vycucaným z prstu v poslední minutě 
termínu odevzdání nakladateli. To je ob-
rovská škoda. Ale mezi vyznavači drsnější 
a horrorovější linie napínavých thrillerů si 
Dexter své vyznavače našel, o čemž svědčí 
i několik sérií televizního seriálu. (hv)
Pokud bychom v rámci literatury sáhli do 

světa komiksu, vedle mnoha navazujících 
svazků je na tomto místě záhodno si při-
pomenout sérii Zámek a klíč (Locke and 
Key, 2008 až 2014) s působivým příběhem 
od Joe Hilla (*1972) a pohlcující kresbou 

Gabriela Rodrigueze (*1974). Komiks 
byl zpracován i do seriálové podoby (ab-
solvoval jsem první dva díly, a po tomto 
zklamání dál jen tak koukat nehodlám), 
takže hrubý syžet v obecné známosti je. 
Nicméně pro ty, kteří o tomto bombastic-
kém, temném příběhu plném magických 
klíčů doposud neslyšeli, si dovolím krátké 
shrnutí. Třem sourozencům – nejstaršímu 
Tylerovi, prostřední Kinsey a malému Bó-
ďovi – za dramatických okolností umírá 
otec. Aby se se ztrátou vyrovnali, odjíždějí 
se svou matkou (a jejími sklony k alkoho-
lismu) do zámku Lovecraft v Massachu-
setts, který patří rodině jejich otce. Čeká je 
tam mnoho klíčů a dveří, které není vždy 
radno otevírat. A to ještě nikdo z nich 
netuší, že prastaré zlo, které dalo události 
do pohybu, na ně číhá právě zde… Byla 
by však škoda o jeho podstatě prozrazo-
vat více. V rámci šestidílného svazku se 
mimo vlastní příběhy dají první dva díly 
(Vítejte v Lovecraftu, Hlavohrátky) po-
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važovat za úvod, prostřední dva (Koruna 
stínů, Klíče království) za konflikt pro-
střednictvím „klíčových bitev“ a závěreč-
né dva kusy dovysvětlením (Časohrátky) 
a završením (Alfa a omega) celé ságy. Vše 
parádně šlape, podpořeno skvělou kres-
bou, zatímco Zlo s každým dílem nabírá 
na síle. A nedrží se zpátky. Má to příjem-
ný horrorový feeling, šmrnc, humor, dra-
ma… prostě mix, kde má vše své precizní 
místo. Tak jak to mají čtenáři rádi. Jediná 
věc, která mi (obecně u Joe Hilla) trochu 
vadí, je vynechání jakéhosi „mezistupně“ 
před koncem, kde je stále ještě pohodový 
děj zničehonic uvržen na zcela jiný level 
drsnosti. Každopádně to budí emoce, a to 
je dobře; pokud se vizuálně-literární zá-
ležitost typu komiks nezažere příběhem 
do hloubi lidského nitra, něco nefunguje. 
Což není tento případ – a tuto komikso-
vou sérii, kterou vydalo Comics Centrum 
v letech 2011 až 2016, se rozhodně pro-
zkoumat vyplatí. (ok)
Trilogie Guillerma Del Tora (ano, i kni-

hy píše) a Chucka Hogana Zhoubný 
kmen: Nákaza (Strain, 2009), Pád (The 
Fall, 2010) a Noc až navěky (The Ni-
ght Eternal, 2011) je potěšující moder-
ní upířinou. Potěšující v tom smyslu, že 
upíři v ní jsou opravdu krvelačné bestie, 
monstra, stvůry. Nic, s čím byste šli na 
diskotéku, do divadla anebo si zatančit 
na klasickou hudbu. Tři propojené, ale 
přesto svým způsobem samostatně po-
jaté, příběhy v sobě propojují upírskou 
klasiku (obzvláště upírská geneze až 
biblických rozměrů je opravdu zajíma-
vý prvek), akční styl (především v Pádu 
jako by si Del Toro zavzpomínal na své-
ho druhého Bladea), moderní přístup 
(Nákaza má výrazné rysy epidemiolo-
gického dramatického thrilleru), to vše 
zalité klasickými proprietami (nechybí 
meče, zásahy shůry, charakterové vztaho-
vé kontroverze ani mentor, který tápavé 
povede za ručičku). Vše začíná přistáním 
Boeingu 777 na newyorském letišti J. 
F. Kennedyho. Letadlo však po přistání 
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přestane komunikovat a když už je jas-
né, že na palubě pravděpodobně nikdo 
nepřežil, je dovnitř vyslán specialista dr. 
Efraim Godweather se svou kolegyní 
(a občasnou milenkou) Norou Marti-
nezovou. Až na čtyři cestující najdou 
všechny v letadle mrtvé. A v nákladním 
prostoru podivnou truhlu, připomínající 
rakev. Goodwatera brzy kontaktuje starý 
zastavárník Abraham Setrakian a před 
truhlou a jejím opuštění letadla či letiště 
ho důrazně varuje. Truhla ovšem nako-
nec zmizí a čtyři přeživší, kteří si vynutí 
propuštění z nemocnice, začnou na sobě 
objevovat zvláštní příznaky. Když už 
se tajemný virus rozlézá po celém New 
Yorku, odhalí deratizátor Vasilij Fet cosi 
podivného a temného v New Yorském 
podzemí. Nakonec celé pětici nezbude, 
než se tajemnému a děsivému nepříteli, 
popírajícímu veškeré zažité zákony lo-
giky a přírody, postavit. Moc se jim však 
nedaří, protože děsivý upírský Mistr má 
plán ke zbavení se ostatních upírských 
vládců, tzv. Prastarých a ovládnutí světa 
dokonale vymyšlený. A podle všeho se 
mu daří. Nákaza je tak temným a na-
pínavým epidemiologickým thrillerem 
říznutým horrorem, Pád akčním horro-
rovým thrillerem o zkáze světa a Noc až 
na věky (odehrávající se dva roky po prv-
ních dvou knihách) postapokalyptickým 
akčním dramatem s příjemným pono-
rem do temných psychologických hlubin 
hlavních postav v první půli. Celý příběh 
přináší několik zajímavých scén a prvků, 
povedeně zpracovává upírskou legendu, 
včetně absorbování, upravování či igno-

rování klasických upírských pravidel. Na 
druhou stranu, už během druhého dílu se 
z něj vytrácí působivá horrorová atmo-
sféra, ustupující akčnímu tempu a po-
stapokalyptickému dramatu. Tam, kde 
nezaujme vývoj postav (z některých se 
postupně stává někdo jiný, než se zprvu 
zdálo), může zaujmout osud některých 
z nich. Ač celý příběh může pro některé 
až zbytečně moc lavírovat mezi fantastic-
kými (sub)žánry, jako celek je poměrně 
kompaktní a promyšlený. (hv)
Bombasticky vymazlené obálky. Neo-

lovecraftismus v plné síle. Neurčitý pří-
slib závanu nezemského děsu z hlubin 
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tohoto i jiných vesmírů… Takhle ně-
jak se tváří šestidílná antologická série 
Černá křídla Cthulhu (Black Wings 
of Cthulhu, 2010 – 2017). A výsledek? 
Nebudu zde tentokrát popisovat každý 
díl zvlášť, protože antologie a povídkové 
sbírky jsou z hlediska čtenářů jako bon-
boniéry. Většinou se shodnou, který kus 
jim lahodí nejvíce a který nejméně (ale 
nemusí to být pravidlem). Vše mezi tím 
je mišmaš chutí, který se v rámci jed-
notlivých knih jen stěží dá nějak obec-
ně obsáhnout. A přece zde v rámci této 
série určitý trend panuje – ty knihy jsou 
díl od dílu tenčí a tenčí, jako by z nich 
cosi vyprchávalo; a přitom se všech-
ny minimálně blíží počtu cca dvaceti 
povídek z říše kosmického děsu. A je 
to směsice vskutku pestrá, jen… ano, 
zatím se nestalo, že by některá z knih 
této série klesla vyloženě pod průměr. 
Nicméně myšlená křivka schopnosti 
přinést čtenáři něco nového – a to na-
vzdory různorodosti příběhů či dokonce 
i přítomnosti poezie – krůček po krůč-

ku klesá. Na druhou stranu, pokud máte 
slabost pro věci zavánějící kosmickým, 
existenciálním a obecně filosofickým 
horrorem (úmyslně nepíši lovecraftov-
ským, protože mi klasicky vadí ten bez-
myšlenkovitý hype, který se kolem HPL 
v posledních letech vzedmul), tyto kni-
hy jsou pro vaši sbírku záležitostí „must 
have“. Litovat nebudete, jen možná 
místy budete muset zatlačit chapadlem 
sliz v oku s pocitem, že to mohlo být 
o chlup lepší. Ať už jste tedy sběratelé 
nebo jen žízníte po příbězích okultně-
-nezemského ranku, tyto tematické an-
tologie sestavené (horrormilcům určitě 
známým) předním lovecraftologem S.T. 
Joshim (*1958) vás zajisté nemálo potě-
ší. S menšími prodlevami u nás vydává 
od roku 2014 jednotlivé kusy naklada-
telství Laser, které se v rámci série pro-
zatím dostalo k pořadovému číslu pět 
a já už nervózně kývu tykadly v očeká-
vání finálního, šestého svazku… (ok)
Horrorové série však nechybí ani v sou-

sedním Polsku. Tam, stejně jako domácí 
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horror jako takový, naopak nabírají na 
oblíbenosti a vážnosti. Jednou z nejroz-
větvenějších a nejúspěšnějších je série 
Czarny Wygon zkušeného a uznáva-
ného autora Stefana Dardy. V prvním 
díle, s podtitulem Słoneczna Dolina 
(2010), se novinář Witold Uchmann 
dostává k zajímavým informacím, že 
se v okolí Rostocze nachází prokletá 
vesnička, ukotvená ve zvláštním mezi-
prostoru, v níž se čas zastavil v padesá-
tých letech a cesta k/z ní se otevírá jen 
jednou ročně v určitém čase na určitém 
místě. A právě tím místem čistě náho-
dou jednou prošel jistý člověk, jehož 
zápisky se Uchmannovi dostaly do ru-
kou. Darda v románu rozjíždí pozvolně 
houstnoucí temný a atmosférický pří-
běh, který je skvěle ukotven v domácím 
prostředí a pracuje s domácími motivy 
a prvky. Nejde o přímočarý horror, spí-
še o strašidelný příběh, propojující ne-
milosrdnou kletbou kostlivce minulosti 
s realitou současnosti. Nutno říci, že se 
kniha (respektive další její vydání) ho-
nosí stylovou a velmi působivou obál-
kou. Darda postupně příběh doplnil 
a rozvinul třemi dalšími pokračováními. 
Starzyzna (2010) zavádí Uchmanna ve 
stopách zápisků přímo do prokleté ves-
ničky a zpočátku působí lehce zmateně. 
Několikrát se také vrací v ději. Na scé-
nu ovšem přivádí stylovou malou hol-
čičku. Ano, nic originálního, ale Darda 
z ní dokázal udělat výraznou a děsivou 
horrorovou postavu. Podobně jako z pro 
příběh důležitého kněze. Bisy (2012) do 
příběhu a zápletky přivádí některé úpl-

ně nové postavy, které se snaží narou-
bovat na již stávající universum. Snad 
proto knize dlouho trvá, než se rozjede 
a žánrově začne fungovat až kdesi za 
půlkou. Díky v podstatě rozjížděnému 
novému příběhu, který je navíc rozvržen 
na dvě celé knihy, se spousta věcí v této 
knize zdá nadbytečných a s příběhem 
nesouvisejících. Prakticky celý příběh se 
odehrává mimo prokletou vesnici, v na-
šem reálném čase i prostoru. Kniha ov-
šem přichází s dobrým nápadem uvést 
celý román povídkou. Bisy II (2014) 
pak sice zvládnou propojit všechny 
předchozí události, ovšem z příběhu se 
jaksi vytratí horror. Atmosféra je spíše 
však smutná a chmurná než napínavá, 
o hodně událostech se jen mluví, než 
aby se samy děly, nechybí spousta oslích 
můstků a samotný závěr je poměrně 
rychlý. Z původně chmurného tísnivé-
ho horroru se nakonec stalo temněj-
ší smutné drama, které svým závěrem 
snad dokáže i dojmout. A přitom první 
kniha vypadala tak zajímavě. Ty ostatní 
už jen zahltí až nepřehledným počtem 
postav a snahou slepit roztřepené nitě 
těmi nejosudovějšími způsoby. Czarny 
Wygon se tak nakonec stává ukázko-
vým příkladem, jak natahování do série 
zabíjí původní zajímavý nápad a námět. 
Úplně celý ho rozmělní. (hv)

Ondřej Kocáb (ok)
Demi Mortuus (dm)
Honza Vojtíšek (hv)
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„A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Ty po-
tvory vám vlezou všude. A strašně rychle 
se množí!“ praví se ve hře Dlouhý, široký 
a krátkozraký od zapomenutého génia 
Járy Cimrmana. Zdánlivě vtipná replika 
této pohádky však odhaluje tohoto české-
ho velikána jakožto odpůrce trpaslíků či 
dokonce zapřisáhlého gnomofoba! Mini-
málně pokud můžeme věřit nejnovějšímu 
počinu Petra Bočka, která nese rozmile-
morbidní název Hřbitov trpaslíků. Tak 
jak to s těmi trpaslíky vlastně je?

Vydavatel: Golden Dog
Rok vydání: 2021
Počet stran: 200

Netvrdím, že jsem od Petra Bočka četl 
už všechno, nicméně jeho příběhy v sobě 
obvykle (nemusí to být pravidlem) ne-
sou humornou složku. Mně osobně je to 
velmi sympatické, protože mám horror 
a humor – obojí vychází z pocitu absurd-
na – v nitru neodlučitelně spojené. Nic-
méně jsem podle obecných měřítek divný 
a chechtám se i u věcí, kde má většina 

lidí zamračenou tvář či nechápavý výraz. 
Pokud jste alespoň na niterné úrovni na-
stavení obdobně jako já, tahle záležitost 
se vám bude líbit. A to i přestože není na 
první pohled jasné, kam tuto knihu zařa-
dit. Celkovým laděním i zápletkami jde 
z větší části o horror, avšak neoddisku-
tovatelná přítomnost trpaslíků (a dalších 
bytostí) v kombinaci s jejich úsměvným 
soužitím ve světě lidí tomu dodává jedno-
značný nádech bizarra. Nicméně užije-li 
někdo v souvislosti s tímto počinem slo-
va jako detektivka, noir, či městské dark 
fantasy – nehádal bych se. Podle mě zde 
máte dvě možnosti: buď zcela rezigno-
vat na žánrová zařazení nebo přijmout 
kompletně nový žánr, který bych osobně 
nazval urban horror. Tím tuto polemiku 
končím a nyní už ke knize samé.
Sledujeme zde trojici dějových linií; 

největším tahounem je zřejmě ta trpas-
ličí, kde se trpaslík (jistěže je politicky 
korektní výraz gnóm; ale Romové jsou 
přece také nazýváni cikány – snad mě 
tedy omluvíte, když mi sem tam nějaké 
to slovíčko ulítne) jménem Odon snaží 
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vypátrat, kdo mu z jeho minibytu unesl 
jeho těhotnou manželku (taktéž trp… 
gnómku, které jsou navíc poměrně vzác-
né). V pátrání se k němu připojí trpasličí 
kamarád Amos z bezpečnostních složek 
a hledání plné nečekaných zvratů a šíle-
ných situací může začít. Další z dějových 
linií patří univerzitnímu profesorovi s vel-
mi dominantní až despotickou matkou; 
dostane se nám jak ná-
hledu do jeho dětství, 
tak i dospělého stavu. 
Tahle část po psycho-
logické stránce nemi-
losrdně řeže a ukazuje, 
kam až takový toxic-
ký vztah matka-dítě 
může zajít. Minimálně 
na mě to silně zapůso-
bilo. Poslední, nejmé-
ně prokreslená (přesto 
cituplná) dějová linka 
v sobě zachycuje stav 
mysli rodičů, jejichž 
malá dcerka se stane 
obětí pedofilního vra-
ha přezdívaného „vrah 
andílků“. Zatímco děj 
matky nedostal téměř 
žádný prostor, otčím 
cosi zásadního zjistí… a začne osnovat 
krutou pomstu. (Co se mě týče, já jsem 
vraha jednoznačně odhalil už v první 
čtvrtině knihy, takže pro mě se překva-
pení nekonalo. Méně paranoidní jedinci 
ovšem mohou být překvapeni!)
Samozřejmě se mezi námi reálně trpaslí-

ci nevyskytují; alespoň pokud přede mnou 

Ilumináti, Svobodní zednáři a Spolek pro 
ochranu před Chuckem Norrisem něco 
zásadního netají. Takže ano, je tu určitá 
odlehčenost plynoucí zejména z fikční 
složky příběhu. To však neznamená, že by 
nebyl temný, čtivý nebo čtenáře nevtáhl! 
Právě naopak, na pravidla Bočkova svě-
ta přehodíte výhybku až děsivě snadno. 
A když už jsme v téhle divoké koláži, do-

plní nám řádně hou-
bovité trpaslíky (mimo 
jiné by mě zajímalo, 
jestli mají na hlavě 
i houbový klobouk) 
i další sympatické by-
tosti. Nad řady nesym-
patických gnomofo-
bů vystupují obávaní 
Lovci, kteří nadpři-
rozené bytosti na za-
kázku loví či prodávají 
do podsvětí. Naopak 
zdaleka nejsympatič-
tějšími jsou pro mne 
ghúlové, které mám 
z panteonu nemrtvých 
v oblibě snad už od 
svých dětských let. Ze-
jména nasazení ghúlů 
během jisté zmiňované 

krize mi přišlo naprosto geniální. A mož-
ná se v příběhu také mihne nějaká ma-
gie, mučeníčko či temnější bytosti. Kdo 
ví aneb proč potenciálnímu čtenáři kazit 
překvapení. Příběh každopádně šlape, jak 
má. Vzhledem k přímočarosti děje – kde 
se jednotlivé linie nenápadně prolnou do 
jediné – a délce knihy zde není šance se 
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nudit. Kdybych měl něco vytknout, šlo by 
většinou jen o maličkosti.
Nicméně autor recenze je magor na 

chronologii, a tak snadno zaregistruje, 
že poslední říjnový den už „vane listo-
padový vítr“. Jako proč ne, má to v sobě 
určitou poetičnost à la  „větry zítřka“, ať 
už to byl záměr či nikoli. Nicméně mám 
spíše pocit, že jde v tomto směru o jistou 
nedůslednost; pokud totiž sleduji časovou 
posloupnost (která je většinu dění zase-
klá na čtvrtku 31. října, a tudíž v rámci 
dnů veskrze zbytečná), dojdu k děsivému 
zjištění, že první listopad byl nejen v pá-
tek, ale také v sobotu. (V neděli už nastal 
2. listopad a mně spadl kámen ze srd-
ce.) Neřekl bych, že jde v tomto případě 
o trpasličí magii, jako spíše o tiskařského 
šotka; chápu sice onu snahu o rozdělení 
děje mezi halloween a dušičky, ale tohle 
se v mých očích nepovedlo. Možná bych 
tam pro příště dataci ani neuváděl, není-
li to pro děj vyloženě nutné. Na druhou 
stranu věřím, že v rámci čtenářského zá-
žitku to mnozí ani nezaregistrují nebo 
tenhle drobný kiks knize odpustí.
Po ukončení příběhu ještě následuje ně-

kolikastránková příloha nesoucí název 
Manuál integrovaného gnóma. Ten 
zachycuje v podobě strojopisu podmínky 
a předpisy umožňující soužití trpaslíků 
s lidským druhem. Minimálně na teore-
tické rovině. Jakožto samostatně stojící 
spis je to vtipná záležitost; na druhou stra-
nu, pozorný čtenář předchozího příběhu 
pravděpodobně bude mít u konkrétních 
pasáží flashbacky předchozího příběhu 
a nového se až tolik nedozví. Přesto se vy-

platí jej uznale pročíst, abyste pochopili, 
jak těžké to gnómská menšina ve společ-
nosti má. Ve snaze zjistit více jsem přešel 
na internetový odkaz uvedený na konci 
tohoto spisku (to víte, vedle chronologie 
mám rád i komplexnost) a zlostně jsem 
monitoru počítače vysvětloval, že „jsem 
trpaslík!“, což se neosvědčilo. Třeba bude-
te mít víc štěstí…
Než skončíme, dovolím si ještě pár slov 

k obálce knihy, jejímž tvůrcem je Michal 
Březina. Jsem si vědom toho, že se lidem 
líbí a je mi zřejmé proč. Je jednoduchá, 
vypovídající a rozmarně-temnou náladu 
knihy vystihuje. Plus (půl)kytky natištěné 
na každé stránce jsou také fajn. Na dru-
hou stranu mi obálka čímsi připomíná 
„tapety u tetičky Maggie“ a tentokrát mi 
výjimečně spíše nesedla. Což je ovšem 
jen můj osobní (ne)vkus, nesouhlasíte-li 
s ním, pošlete mě v tomto ohledu bo-
horovně k šípku. Nakladatelství Golden 
Dog v tomto směru ví, co dělá – a dělá to 
dobře.
Když jsem se o této knize bavil s kama-

rádkou, popsala mi Hřbitov trpaslíků 
jako „Ať žijí duchové meets Sin City“. 
Považuji tento popis za zcela trefný, ať už 
celkovou náladou či příběhem. Protože 
navzdory veškeré drsnosti, špíně a tem-
notě příběhu bude na tváři čtenáře pravi-
delně pohrávat úsměv. Nečekejte nic ex-
tra hlubokého (ovšem kdo chce, ten si to 
tam najde), spíše fajnovou oddechovku. 
Pokud máte rádi kombinaci černého hu-
moru, lehkého bizarna a halloweenského 
horroru, tady chybu neuděláte.

Ondřej Kocáb
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V půlce devadesátých let se oblíbený 
horrorový seriál uváděný charismatickým 
Strážcem Krypty dočkal dvou celovečer-
ních filmů. Demon Knight je prvním 
z nich.

Povídky ze záhrobí: Rytíř démon
Režie: Gilbert Adler, Ernest R. Dicken-
son
Scénář: Ethan Reiff, Cyrus Voris, Mark 
Bishop
Délka: 92 min.
Původ: USA
Rok: 1994
Hrají: Billy Zane, William Sadler, Jada 
Pinkett, Brenda Bakke

Brayker je v jistém smyslu psancem na 
útěku. Je nositelem a strážcem magické 
relikvie, po níž pase tajemný muž (v ti-
tulcích uvedený jako The Collector), je-
hož je možné označit za ďábla, neboť má 
všechny jeho schopnosti. Relikvie je stará 
několik tisíc let a závisí na ní osud celého 
lidstva, respektive dobra. Brayker se bě-
hem svého útěku dostane do starého kos-

tela, který dnes slouží jako levný hotýlek. 
Jeho obyvatelé – majitelka, prostitutka, 
její zákazník, „pokojská“, i strýček Willy, 
který Braykera do hotýlku přivede – ne-
tuší, že se nechtěně zapojili do jednoho 
z mnohých zápasů dobra se zlem…

RE
CE

NZ
E
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Horrorový TV seriál Tales From the 
Crypt se stal velice oblíbenou a dá se 
říci, že v jistém směru i prestižní záleži-
tostí. Jakousi esencí horroru (nejen) své 
doby. Největší měrou se o to zřejmě za-
sloužil průvodce seriálem, Crypt Keeper. 
Humorná, úsměvná, sympatická a řádně 
ironická postavička, která aspiruje na jed-
nu z největších horrorových ikon. Crypt 
Keeper srší humorem a jeho „moderátor-
ské“ schopnosti, smysl pro břitký, černý 
a metaforický humor, by mu mohli ne-
jedni jeho kolegové a kolegyně závidět.
Ve stejném duchu se nese i jeden ze 

dvou celovečerních filmů, které vznikly 
v půlce devadesátých let.

Demon Knight je možné vytknout, že 
to, co fungovalo ve zhruba půlhodino-
vých seriálových dílech, nebyl stopro-
centně schopen unést na ploše třikrát 
delší. Stejně tak by se dalo pozastavit nad 
tím, že se nějak úporněji, při své „velikos-
ti“ a obsáhlosti, nesnažil vymanit právě 
z onoho televizně seriálového hávu, který 
nosil seriálový předchůdce a stát se ně-
čím více, jak po stránce obsahové, tak i co 
se týče formy a provedení. Film je v pod-
statě jen klasickou povídkou Tales From 
the Crypt nataženou na hodinu a půl. 

Nic více, nic méně. Dalo by se obsáhle 
polemizovat o tom, zda je to v případě 
celovečeráku negativum (ve smyslu, že 
více metráže, prostoru a zřejmě i pro-
středků by se mělo projevit jak v obsahu 
tak provedení) nebo pozitivum (pokud se 
vám líbil seriál, neexistuje žádný závažný 
důvod, proč by se vám neměla líbit i jeho 
filmová podoba, neboť obsahuje všechno 
to, co se vám na seriálu líbilo).
Horror je často považován a označo-

ván za brakový (podřadný) žánr, jak v li-
teratuře, tak i ve filmu. Můžeme s tím 
polemizovat, souhlasit, nesouhlasit, ale 
myslím, že jak milcům (obého pohlaví) 
všeho horrorového, tak i jeho nemilcům, 
je to v podstatě buřt. Přesto právě z toho-
to ducha Tales From the Crypt (včetně 
recenzovaného filmu, samozřejmě) často 
vychází a je to jejich filosofií.
Demon Knight se nijak nesnaží ohro-

mit duchaplným, filosoficky nabitým pří-
během, či dokonalým, kulervoucím pro-
fesionálním zpracováním. Naopak, lehce, 
s obrovským nadhledem, svěží sebeironií 
odvypráví „prostý“ příběh přesně tak, jak 
od něj očekáváme. Zábavně. Nekom-
plikovaně. Jedinou ambicí je uspokojit 
horrorové srdce a pobavit. Dává prostor 
prostému herectví (místy na hranici vku-
su či klišé), jednoduchým dialogům, leh-
ké erotice (nahá prsa během pár úvodních 
vteřin) a pro uspokojení žánrových poža-
davků dává často přednost formě nad ob-
sahem. Nezvyklé úhly kamery a (troufám 
si říci, že na dnešní poměry nezvyklá) 
erupce horrorových triků a scén, v nichž 
vybuchují, roztékají se nebo jsou trhá-
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na na kusy lidská těla a pěsti pronikají 
hlavami, je přesně to, co od podobného 
typu filmu očekáváme. A on nám to ser-
víruje. Právě triky a masky, ač vypadají na 
první pohled levně, činí z filmu zážitek. 
Zástup z hřbitovní země zrodivších se 
démonů je maskérský ráj. Lehké pronik-
nutí digitálních efektů není tak dokonalé 
a promakané jako dnes, přesto, nebo prá-
vě proto, nepůsobí tak neživě a odcizeně 
jako současná záplava digitálních triků. 
Neruší, možná se nad nimi i pousměje-
te, ale tvoří neoddělitelnou součást s cel-
kem. Prostě do něj zapadají, dokážete jim 
i mnohé odpustit.

Ve filmu se objeví řada známých osob-
ností. S odstupem času je tento fakt jed-
nak zábavný, jednak zajímavý v tom, že 
se v hereckém ansámblu podařilo sdružit 
jak herce, kteří byli známí tehdy a dneska 
už po nich zřejmě neštěkne ani pes a tetelí 
se na výsluní snad jen zarytých fanoušků 
a fanynek (Billy Zane), herce a herečky, 
kteří tehdy ještě tak známí nebyli ( Jada 
Pinket, tehdy ještě ne Smith) tak i herce, 
kteří sice v našem povědomí nějak stále 
zůstávají, nikdy ale nebyli hereckými esy 
hřejícími se na výsluní (William Sadler). 
I ostatní tváře však mohou být povědomé 
– jména jako Brenda Bakke, Thomas Ha-

den Church nebo CCH Pounder možná 
vůbec nic neřeknou, jejich tváře však ur-
čitě ano.
Horrorový žánr má největší fanouš-

kovskou základnu mezi náctiletými 
a post náctiletými (opět je možné o tom 
polemizovat, já si např. myslím, že na 
tomto tvrzení je nejdůležitější právě to 
slovo NEJVĚTŠÍ, což neznamená, že 
JENOM), Demon Knight (respektive 
Tales From the Crypt) i toto přijal za 
svou filosofii a hlavní jádro a působí jaksi 
mladě, nevážně a ležérně. Avšak jak svým 
zázemím (řada známých osobností z fil-
mu), tak i všeobecnou oblíbeností doka-
zuje, že hororový žánr není jen doménou 
mladistvých, že má širokou fanouškov-
skou základnu i mezi dříve narozenými 
a že i tito dříve narození se velice rádi 
vrací do svých mladých let, ke svým 
mladistvým zálibám a i v každém z nich 
stále zůstává kus dítěte. Nezastírá však 
fakt, a ve své podstatě je i jakousi poctou 
tomu, že k horrorům se člověk dostane 
nejčastěji právě jako dítě/puberťák/nácti-
letý. Záleží pak už jen na tom, jestli tato 
obliba/záliba pomine stejně rychle jako 
přišla anebo právě díky tomuto setkání 
v mládí se stane vaší srdeční záležitostí, 
které se, navzdory všemu, co se o horro-
rech tvrdí, nehodláte jen tak zbavit. Tohle 
všechno je z Demon Knight cítit. Srdeč-
ní záležitost, obliba žánru, cit pro jeho 
průvodní projevy, pro jeho obsah. Ono 
souznění s ostatními fanoušky a fanyn-
kami. A tento dojem převažuje všechny 
případné technické/obsahové nedostatky 
filmu.
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Demon Knight je, krátce řečeno, esencí 
horroru, ne ve smyslu jeho dopadu (urči-
tě se u něj nebudete bát) ale obsahu, for-
my, žánrovosti, srdečnosti a toho pocitu, 
který ve vás horror jako takový vyvolává.

Zcela určitě nejde o dokonalý film, ale 
je to dobrý horror. Poskytuje vše, co má 
(dobrý) horror mít, víte u něj, že jste 
doma, že jste tam, kde horror není jen 
dětskou zábavou, brakem a znakem vaší 
věkové a duševní nevyzrálosti. Jste tam, 
kde je horror všechno. A minimálně za 
tohle si vaši pozornost zaslouží.

Honza Vojtíšek
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Kečup a majonéza, to nejsou jen ne-
zbytné omáčky ve výborném hot dogu, 
ale také recept na skutečnou hrůzu. Lze 
si jen těžko představit, jak by vypadala 
současná kinematografie, kdyby nebylo 
běžně dostupných omáček, nahrazujících 
krev a jiné sekrety v nejděsivějších horro-
rových filmech. A čím by byl horror bez 
lidské kreativity?
Jaký je nejstarší filmový horror? Mnoho 

lidí při téhle otázce vzpomene kultovní 
film z roku 1922 Nosferatu, eine Sy-
phonie des Grauens (Upír Nosferatu). 
Ovšem navzdory všeobecnému názoru 
Nosferatu nebyl předchůdcem upírského 
horrorového filmu…

První horror se speciálními efekty
Je rok 1896. Filmem fascinovaný iluzio-
nista Georges Méliès se rozhoduje udě-
lat mílový krok ve své kariéře – chce točit 
filmy. Začíná Le Manoir du Diable (The 
House of the Devil), prvním filmovým 
upírským příběhem. Méliès zcela jistě 
neví, že se tímto stal prvním člověkem 
v historii horrorového filmu, který využil 

speciální efekty. Na dnešní dobu – málo 
spektakulární, na 19. století – vskutku 
novátorské. Georges spojuje svůj iluzio-
nistický talent a znalosti s parní techno-
logií, aby vytvořil děsivé dílo.

Velká Hrůza
O rok později, roku 1897, se v Paříži 
otevírá Grand Guignol. Malé divadlo 
nedaleko náměstí Pigalle po desetiletí 
nabízí spektákly plné hrůzy, čímž se stává 
svérázným průkopníkem filmového žán-
ru slasher. Ve slasherech hrdinové umírají 
rychleji, než lidé přicházejí na svět, a krev 
teče hustými proudy.



32

Grand Guignol prošel rukama mnoha 
ředitelů, ale zvláštní vliv na jeho rozpo-
znatelnost a pozdější osudy filmové hrůzy 
měl Camille Choisy, který ho vedl v letech 
1914-1930. Jeho předchůdci stavěli na 
hrůze vycházející z dobře odvyprávěného 
příběhu, přičemž menší váhu přikládali 
speciálním efektům. Camille neměl au-
torské ambice – chtěl diváka bavit a děsit, 
při tom využíval sebou samotným vymýš-

lené vynálezy. Byl to on, kdo vymyslel, jak 
useknout ruce, stahovat herce z kůže, po-
pravovat, zabíjet… Za jeho časů na diva-
delních prknech vystupovala Paula Maxa, 
herečka proslavená tím, že na scéně ze-
mřela více než deset tisíckrát. Paula Maxa 
byla trhána na kusy, pojídaná kanibaly, po-
střelena, sežrána jaguárem, znásilněna… 
a to vše k potěše diváka a chvále speciál-
ních efektů. Volnou historii jejího života 
vypráví film La Femme la plus assassinée 
du monde (The Most Assassinated Wo-
man in the World, 2018) dostupný na 
Netflixu.
Grand Guignol bavil a znechucoval až do 

60. let, byť po válce se změnil směr hra-
ných představení – lidé unaveni krutostí, 

kterou každodenně zažívali, raději sledo-
vali mysteriózní kriminálky a realistické 
gore a horrory se přenesly na plátna kin…

Počátky speciálních efektů horrorového 
filmu

Ve 20. letech dvacátého století získal 
horror na zájmu. Režiséři se rozhodli vy-
právět děsivé příběhy, věděli, že dodají-li 
divákům emoce – pomohou jim zažít 
svébytnou očistu. Roku 1922 vznikl právě 
Nosferatu, eine Syphonie des Grauens, 
jako první film využívající stop-motion 
nebo lana na zvedání herce. O tři roky 
později na plátna zavítal jiný kultov-
ní horror – The Phantom of the Opera 
(Fantom opery, 1925), který diváky děsil 
mimo jiné novátorskou a perfektní cha-
rakterizací. Lon Chaney, hrající hlavního 
hrdinu, se rozhodl zvednout svůj nos po-
mocí drátu, aby vytvořil přízračný vzhled. 
Údajně během natáčení neustále krvácel, 
čímž dodával své postavě na dramatičnos-
ti.
Hollywood rychle odhadl potenciál dob-

ré charakterizace – od roku 1935 začalo 
Universal Studios zaměstnávat maskéry 
a stylisty. V roce 1941 z pláten děsil divá-
ky netvor se svítící hlavou ve filmu Man 
Made Monster, a v roce 1954 nosil he-
rec kostým v ceně 12 000 dolarů ve filmu 
Creature from the Black Lagoon (Netvor 
z černé laguny). Stylizace však, byť kdoví 
jak novátorská, nevytvoří létající monstra 
a těla trhaná na kusy…
Je potřeba překračování dalších hranic 

a barevná 60. léta pozvedla laťku vizuál-
ních efektů v horrorech.
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Kečup, majonéza a hrachová polévka, 
aneb recept na horror

Od 60. let začaly špinit filmová plátna 
krev, zvratky a ektoplazma. Filmoví tvůr-
ci pochopili, že se divák nejvíce bojí toho, 
co je pravděpodobné, tak sahali po speci-
álních efektech.
Romero ve svém kultovním filmu z roku 

1968 – Night of the Living Dead (Noc 
oživlých mrtvol) – potřeboval obrov-
ské množství umělé krve. Použil za tím 
účelem Bosco Chocolate Syrup, tedy 
oblíbený čokoládový sirup. Kdyby o tom 
diváci věděli, určitě by z kinosálů nepr-
chali s křikem… Čokoládový krém však 
není jediný potravinářský produkt, který 
horroroví tvůrci ocenili.
Vzpomínáš si na zvratky z The Exorcist 

(Vymítač ďábla) z roku 1973? Byla to… 
hrachová polévka. Zajímavý je také způ-

sob, jakým tryskala prudkým proudem 
z úst posedlé dívky. Dick Smith, odbor-
ník na zvláštní efekty, sestrojil speciální 
zařízení, které pokaždé, když bylo hereč-
kou skousnuto, vystřikovalo proud zelené 
polívky… tedy, zvratků, samozřejmě.

Úsvit robotů
Současně s nárůstem ambicí tvůrců 
a rozvojem technologie rostla potřeba 
vytváření komplikovanějších monster. 
Na pomoc přišla robotika, konkrétně její 
filmová sestra: animatronika. Animatro-
nika je vytváření speciálních efektů s po-
mocí loutek a jiných objektů, uváděných 
do pohybu pomocí elektromechanických 
zařízení.
V Jaws (Čelisti) z roku 1975 divák sle-

duje děsivé žraloky, kteří požírají lidi. 
Umělecký režisér Joe Alves navrhl tři 
žraloky a nechal je vyrobit v Kalifornii. 
Jeden z robotů představoval hlubinné 
monstrum v životní velikosti, další dva 
byly jen částmi bestie.
Pro využití animatroniky se rozhodl 

také Ridley Scott, když vytvářel posta-
vu Vetřelce z kultovního Alien (1979). 
Vytvoření realistického těla mimozem-
šťana zabralo měsíc, ale efekt stál za to – 
„Vetřelec“ děsí diváky dodnes, i když pl-
noletosti dosáhl už dávno. K jeho výrobě 
byla využita plastelína, mechanické prvky 
pak byly vytvořeny mimo jiné z trubiček 
z chladiče Rolls Royce.

Horror miluje digitální efekty
Stylizace, roboti a kreativita, to jsou ne-
zbytné prvky k oživení jakékoliv noční 
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můry na filmovém plátně. Ale co s CGI?
Počítačově generované efekty (ang. 

computer-generated imaginery, CGI) 
povznáší filmy na vyšší úroveň, součas-
ně však představují obrovskou hrozbu 
pro jeho kvalitu. Snad každý z nás viděl 
přinejmenším jeden film s tak slabými 
efekty, že by bylo lépe, kdyby nikdy ne-
vznikl… Obvykle však CGI způsobuje, 
že se horrory stávají mnohem realističtěj-
ší a šílené vize tvůrců, nerealizovatelné při 
použití loutek, ožívají.

Počátky CGI v horrorech
I když se nám počítačové triky zdají být 
moderním výdobytkem, poprvé bylo CGI 
v horrorovém filmu použito už v roce 
1968. Tehdy studenti z moskevské uni-
verzity, pod vedením Nikolaje Nikolajevi-
če Konstantinova, zrealizovali 90-sekun-
dovou animaci s děsivým… koťátkem 
v hlavní roli. I když byl krátkometrážní 
film Kitty mnohem více experimentem 
než hollywoodskou produkcí, ukázal, že 
počítačem vytvářené efekty dokáží děsit.
Roky míjely, a CGI ve svých horrorech 

využívali další, větší i menší tvůrci. V Ali-
en byla monstra vytvořena, ale navigační 
mapy vesmírné lodi byly vyrenderová-
ny počítačově. Roku 1991 bylo ve filmu 

Terminator 2 použito až 300 speciálních 
efektů vytvářejících 16 minut filmu. Právě 
tehdy diváci poprvé uzřeli přeměnu člo-
věka ve stroj a započala zlatá éra počíta-
čových modifikací.
CGI jen neproměňovalo herce v mon-

stra a stroje, ale také zajišťovalo nesmrtel-
nost těm, kteří zemřeli během natáčení. 
Tragická smrt Brandona Lee, herce hlav-
ní role z filmu The Crow (Vrána, 1994) 
nebo Aaliyah hrající Akashu v Queen of 
the Damned (Královna prokletých, 2002) 
nezabránila v natočení posledních scén. 
Namísto zemřelých herců hráli dubléři, 
na jejichž tváře byl digitálně vložen obli-
čej mrtvých hvězd stříbrného plátna.

Horror jednadvacátého století
Současný divák je na hrůzu zvyklý a speci-
ální efekty, včetně CGI, se nám dnes zdají 
tak přirozené, že už je vůbec nevnímáme. 
Obzvláště fanoušci horrorových filmů 
přivykli realistickému vzhledu odsekáva-
ných končetin… Staré horrory? Nejčas-
těji na našich tvářích vyvolávají soucitný 
úsměv… Ale vždyť tak, jako my dnes 
křičíme při pohledu na rozervané torzo, 
tak kdysi v lidech budily zděšení mizející 
prvky a dokonalá stylizace. Historie fil-
mových speciálních efektů je dlouhá, ale 
bez žánru jako je horror by byla chudší 
o novátorské využívání charakterizace, 
robotiky, digitální animace a technologie.

Sylwia Błach
Překlad: Honza Vojtíšek

Článek byl původně psán pro webové stránky 
www.homodigital.pl
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Zdá se, že se literárnímu horroru v Čes-
ku začalo konečně blýskat na lepší časy. 
Z knižních titulů již lze vybírat, nabídka 
se rozšiřuje. Objevují se nová jména, nové 
polohy žáru, nová nakladatelství. Tím 
nejčerstvějším je mladé nakladatelství 
překladatele Romana Tilcera nazvané 
Medusa, které má za sebou první knihu. 
Nezbylo, než se obrnit, odhodlat, poslat 
Romanovi pár otázek a pohlédnout Me-
duse do očí. Téhle Meduse se totiž podle 
všeho budete chtít dívat do… písmenek.

Už jen při letmém ohlédnutí jsi třetí 
překladatel, který u nás začal vydávat 
horrorové knihy. Mohl bys prozra-
dit tajemství a pozadí této sympatické 
symbiózy?
U Milana Žáčka z Carcosy je horror 
zjevně dlouholetá láska. Jakub Němeček 
z Gnóm!a mu myslím propadl relativně 
nedávno a já to mám podobně. Horror 
jsem četl vždycky, ale nijak zvlášť jsem ho 
nevyhledával – bral jsem všechny žánry 
bez rozdílů. Pracovně jsem přimkl k fan-
tasy, a přestože některé fantasy klasiky 

budou navždycky moje srdcovky, časem 
mi tenhle žánr zevšedněl. Velká část toho, 
co tu vychází, tone v klišé a působí na mě 
dojmem komerční, takzvaně krmné fan-
tasy. Posléze jsem přišel na to, že horror 
je mnohem dospělejší žánr. I v něm se 
samozřejmě dají najít bezduché komerč-
ní tituly, ale zatím nevycházím z údivu 
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nad tím množstvím autorů, kteří jeho 
prostřednictvím dokážou podat hluboké 
výpovědi o světě a lidské zkušenosti.
Abych se vrátil k původní otázce, s Mi-

lanem a Jakubem nás zřejmě spojuje sku-
tečnost, že jsme jako překladatelé poznali 
zblízka chod nakladatelství, pro která 
jsme pracovali, a dospěli jsme k závěru, že 
vlastně zastaneme docela dost práce a ty 
vysněné knihy, co se nám nedaří prosadit 
k vydání, dokážeme publikovat sami.

Dokážeš určit, co konkrétního tě při-
mělo třísknout pěstí do stolu a prohlá-
sit: „Budu vydávat knihy?“
Na vydávání knih jsem pomýšlel už před 
patnácti lety, když jsem začínal s překlá-
dáním. Tak nějak předloni jsem k tomu 
konečně začal sbírat opravdové odhodlá-
ní a rozjel jsem to pak ve chvíli, kdy kvůli 
covidu zavřeli knihkupectví a celý knižní 
trh byl na zhroucení. Já jsem tou nešťast-
nou situací nakonec proplul docela v kli-
du, ale všude kolem jsem viděl, jak kole-
gům ruší nasmlouvané projekty. Práce na 
překladech ustávaly třeba i v půlce knihy, 
nakladatelé hlásili, že nevědí, kdy budou 
schopní zaplatit, a spousta lidí se najed-
nou ocitla v nejistotě a bez prostředků. 
Říkal jsem si, že jestli se to bude někdy 
opakovat, nechci jen tak sedět s rukama 
v klíně a čekat, jak to se mnou dopadne. 
Byl to takový záložní plán – kdyby mi 
vypadla nějaká zakázka, budu dělat na 
vlastním projektu, stejně jsem to chtěl 
udělat už dávno. A tak jsem se pustil 
do příprav a musel jsem poopravit svou 
předchozí domněnku, že toho o cho-

du nakladatelství vím docela dost. Třeba 
s přípravou e-shopu bylo strašné práce 
a vůbec všechno trvalo déle, než jsem 
předpokládal. Každopádně už jsem pak 
nevydržel s překladem první knihy čekat 
na další lockdown a místo toho jsem ji 
vydal ve chvíli, kdy pandemie zase začala 
nabírat na síle.

Jako záběr nakladatelství Medusa je 
prezentován: Horror, fantastika, po-
divno a erotika. Co všechno se do toho 
vleze? Jak moc důležitá je, pro nás, 
milovníky tohoto žánru, první pozice 
horroru?
Horror je na prvním místě schválně, jeli-
kož je to skvělý prostředek ke zkoumání 
témat, kterým bych se rád věnoval – tvoří 
takové jádro. Pak tam můžou být různé 
další příměsi, třeba temná fantasy, špetič-
ka sci-fi… Obecně nemám tohle dělení 
moc rád, proto uvádím i podivno. Chtěl 
bych vydávat takzvanou weird fiction, 
díla, která stírají hranice mezi žánry a vy-
užívají prostě to, co je potřeba k nejlepší-
mu uchopení dané problematiky. Pokud 
jde o erotiku, ta vyplývá z celkového za-
měření Medusy na příběhy obětí a pře-
živších, nepůjde tedy o nějakou lacinou 
červenou knihovnu, spíš o temnější, drá-
savější záležitosti.

Medusa je velmi stylový název pro po-
dobně zaměřené nakladatelství. Existo-
valy nějaké alternativy?
Jediným vážnějším konkurentem Me-
dusy byl Grendel – to je jméno monstra 
z epické básně Béowulf.
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Jak moc je vůbec důležitý název nakla-
datelství?
To asi nedokážu dost dobře posoudit, ale 
co se mě týče, chtěl jsem, aby název mého 
nakladatelství k něčemu odkazoval, měl 
nějaké sdělení, a tím byl zapamatovatel-
ný. Zároveň jsem nechtěl nic složitého 
a taky žádné háčky a čárky, abych nemátl 
zahraniční autory.

První knihou Medusy je horrorová no-
vela Anyi Martin Tráva. Jak moc velká 
sázka na nejistotu je rozjet nakladatel-
ství něčím nebo někým (prakticky) ne-
známým?
Výroba knihy, od zajištění práv až po tisk, 
stojí v lepším případě vyšší desítky tisíc, 
takže vzhledem k tomu, kolik si vydělám 
jako literární překladatel, je ta nejistota 
velká. Zkušenější kolegové říkali, že budu 
rád, když se kniha zaplatí a dostanu se 
aspoň na nulu – a to je pravda, budu rád, 
když se to povede. V tuhle chvíli nepo-
třebuju na Meduse vydělat, úplně by mi 
stačilo neprodělat.

To, že u nás autorka ještě nepublikovala, 
jsem neřešil – nejdu po mainstreamových 
věcech, u kterých by bylo předem jasné, že 
se zaplatí. Nejspíš bych si je ani nemohl 
dovolit. Chci dělat hlavně kvalitní tex-
ty a to Tráva bezesporu je, Anya Martin 
skutečně psát umí. Že je u nás neznámá? 
Někdo ji tu představit musí a já jsem ne-
chtěl čekat, jestli se k tomu někdy odhodlá 
někdo jiný.

Jak se Tráva dostala do hledáčku Medu-
sy? Čím zaujala? Byla to samotná novela 
nebo její autorka?
Abych pravdu řekl, jako první mě zaujala 
úžasná obálka Jeanne D’Angelo (nakonec 
jsem ji převzal i pro české vydání, bez ní by 
to nešlo). Pak je tu ještě fakt, že knihu do-
poručoval Alistair Rennie, vynikající skot-
ský autor, kterého jsem překládal. Koukl 
jsem na anotaci, zjistil si něco o autorce 
a bylo jasno. Trávu, respektive Grass jsem 
nakonec propásl, protože původně vyšla ve 
velmi limitovaném nákladu, a než jsem se 
rozhoupal k objednávce, byla vyprodaná. 
Koupil jsem si ale autorčinu sbírku Slee-
ping With the Monster, kde potom Trá-
va vyšla taky, a od první povídky jsem se 
do ní zamiloval. Časem bych tuhle knihu 
taky rád vydal, ale rozjíždět nakladatelství 
povídkovou sbírkou se mi nezdálo jako 
dobrý nápad. Proto jsem se rozhodl vydat 
Trávu samostatně – dlouhá je na to dost 
a chtěl jsem, aby její vyznění bylo co nej-
silnější a čtenář se na ni plně soustředil.

Mohl bys Trávu a její autorku krátce 
představit?
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Anya Martin je napůl Finka, ale žije 
v Americe a píše anglicky. Kromě výše 
zmíněné sbírky publikovala povíd-
ky v řadě antologií, například Cthulhu 
Fhtagn!, Resonator: New Lovecraftian 
Tales from Beyond, Cassilda’s Song: 
Tales Inspired by Robert W. Chambers’ 
King in Yellow Mythos, Eternal Fran-
kenstein, Splatterpunks II: Over the 
Edge nebo Giallo Fantastique. Je důle-
žitou postavou americké horrorové nebo 
možná spíš weirdové scény, nejen jako 
autorka, ale i jako takový stmelující pr-
vek. Spolu s dalším spisovatelem, Scottem 
Nicolayem, produkuje pro server This Is 
Horror podcast The Outer Dark a pořá-
dá stejnojmenné sympozium, takže stála 

u zrodu literárního proudu Weird Renna-
isance („weirdové obrození“).
Tráva byla její první samostatnou publi-

kací. Je to příběh ženy, která se rozvedla 
s alkoholikem a násilníkem, ale i po jeho 
nenadálé smrti se s ním musí neustále 
vypořádávat a dál čelí svým traumatům. 
Útěchu nalézá u jiného monstra, které jí 
nečekaně vstoupilo do života. A jak asi tu-
šíte, nebude to úplně veselý příběh.

Bude Medusa výhradně překladovým 
nakladatelstvím?
V současnosti mám vyhlédnutých pár za-
hraničních autorů, ale pokud u vydávání 
knih vydržím, časem bych rád dal šanci 
i těm domácím. Někteří iniciativnější už 
mi dokonce poslali svoje rukopisy, pomalu 
se tím prokousávám.

Co si myslíš o domácím horroru? Co ho 
odlišuje od toho zahraničního?
Mám zmapovanou americkou scénu, ale 
v té naší se upřímně zas tak nevyznám, 
teprve do ní pronikám – ale kdybych měl 
přece jen vyjádřit nějaké dojmy, mám po-
cit, že u nás horror boduje hlavně vnějšími 
projevy, jako je nechutnost a brutalita, že je 
to takové to čtení pro lidi se silným žalud-
kem a usiluje spíš o okamžitou fyzickou 
odezvu než o vyvolání nějakého hlubšího, 
trvalejšího neklidu. Jestli se pletu, budu 
jen rád, když mě vyvedete z omylu a po-
šlete mi tipy na nějaké zajímavé autory.

Co ti obecně chybí v nabídce českého 
horrorového literárního trhu? Nemyslí-
me tím konkrétní tituly…Fo

to
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Opět nedokážu dost dobře odpovědět, 
ale napadá mě, že tu třeba nejsou vidět 
horrorové komiksy – přitom vynikající 
výtvarníci by se u nás našli. Další mezery 
zdárně zaplňuje Carcosa – doufám, že se 
jí bude dařit a dočkáme se dalšího Ligo-
ttiho. Líbilo by se mi, kdyby vycházelo 
víc weird fiction – tady odvádí určitou 
práci Gnóm! a já bych taky rád přispěl 
svou troškou do mlýna.

Neradi bychom se nějak pokoušeli po-
odhrnovat oponu tajemství naklada-
telských plánů Medusy, ale dokázal bys 
zmínit pět zahraničních horrorových 
titulů, které podle tebe dosud zásadně 
chybí v českém překladu?
Když vynechám, co bych chtěl vydat, 
hodně mi tu chybí Shirley Jackson – 
sbírka The Lottery and Other Stories 
a román We Have Always Lived in the 
Castle. Tuhle autorku jsem vlastně taky 
chtěl vydávat, ale práva má zamluvený 
nějaký jiný nakladatel, zřejmě Argo, tak 
nezbývá než doufat, že se konečně roz-
houpe a dočkáme se překladu. Moc by se 
mi líbilo, kdyby někdo vydal sbírku Nadii 
Bulkin She Said Destroy nebo cokoli od 
Josepha S. Pulvera staršího, třeba romány 
The Orphan Palace a Nightmare‘s Dis-
ciple. 

Co je základem, nebo hlavním pravi-
dlem, pro dobrý překlad?
Překlad má být tak věrný, jak jen to jde, 
ale ne za cenu kostrbatosti (pokud se 
ovšem nejedná o autorův záměr). Nejde 
o to vyměnit slovo za slovo, snažíme se 

převést celkový účinek původního textu, 
takže jde i o jeho plynulost, rytmus.

Pro mě občas velká záhada, jaký je pod-
le tebe nejvýstižnější český význam slo-
va macabre? Ocenil bys větší využití či 
zapojení slova makabrózní v češtině?
Cha, bez kontextu to úplně nejde. Řekl 
bych třeba strašlivý, ale může být i umrlčí 
– je to výraz pro něco, co nahání hrůzu 
a obvykle nějak souvisí se smrtí. Makab-
rózní je zvukově velmi výrazné slovo, ale 
nemám s ním nejmenším problém, jsem 
na něj zvyklý z četby Lovecrafta a hned 
navozuje správnou atmosféru.

Pro žánrově naladěného překladatele 
asi nutná otázka – proč se názvy někte-
rých žánrů překládají/počešťují a ně-
které ne? Opravdu záleží jen na vyu-
žitelnosti/četnosti použití toho slova? 
Dokázal bys dát dohromady dva rele-
vantní a objektivní argumenty pro to, 
proč pro označení žánru používat slovo 
horor a pro to, proč naopak používat 
horror?
O tom, co se v jazyce uchytí, rozhodují 
jeho uživatelé a ti jdou většinou cestou 
nejmenšího odporu. Slyší „horor“, pí-
šou „horor“, ušetří jedno písmeno, je to 
rychlejší, víc bych v tom asi nehledal. 
Psaní „horroru“ je opodstatněné třeba 
v „HorrorConu“, protože je fajn, když 
název zní mezinárodně, ale jinak pravidla 
tuhle variantu v současnosti nepřipouští.

Tématem čísla, pro nějž děláme tento 
rozhovor, jsou horrorové seriály a kniž-
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ní série. Jak vypadá žebříček tvých pěti 
nejoblíbenějších nebo nejzajímavějších 
televizních seriálů a knižních sérií?
Přiznám se, že pro samou práci nemám 
na tyhle věci moc čas, vždycky jen o obě-
dové pauze zkouknu půl dílu nějaké retro 
vykopávky, co si dávkuju místo antide-
presiv. Sledoval jsem takhle Buffy, teď 
si dávám Angela. Předtím jsem nějakou 
dobu koukal na Supernatural (Lovci 
duchů), zkoušel jsem taky Chilling Ad-
ventures of Sabrina (Sabrinina děsivá 
dobrodružství). Bavil mě britský Dracu-
la s Jonathanem Rhysem Meyersem, ale 
toho po první sérii zařízli.
Co se týče literatury, nečtu ani tak série 

jako spíš cykly – třeba Mýtus Cthulhu 
H. P. Lovecrafta a R. E. Howarda, Obsi-
dii Livie Llewellyn… Že bych měl přímo 
oblíbenou sérii, to ani ne, leda snad řadu 
antologií Černá křídla Cthulhu, to je 
podle mě skvělý počin, protože předsta-
vuje spoustu nových jmen.

V době, kdy tento rozhovor vyjde, bude 
první kniha Medusy už mezi čtenáři 
a čtenářkami. Jaká je blízká i vzdálená 
budoucnost Medusy? Na čem zrovna 
pracuje, co chystá, co by ráda vydala? 
Na co se můžeme těšit?
Plány by byly, ale musím říct, že v tuh-
le chvíli se nikam úplně nehrnu, proto-
že bych nejdřív rád viděl, jak se prodává 
Tráva. Hlavně mě ovšem zdržela naše 
podzimní rodinná štafeta v předávání 
nemocí, takže teď mám co dohánět, co 
se týče překládání pro jiné nakladatele. 
Druhá kniha Medusy už se ale pomalu 

chystá – bude jí novela Ta, co jde prv-
ní (The One That Comes Before) Livie 
Llewellyn, takový psychovýlet do magic-
ké lovecraftovské budoucnosti prostou-
pené kosmickou hrůzou. Zní to šíleně? Je 
to šíleně dobré! Na konci Trávy z téhle 
knihy najdete ukázku. Větší část překladu 
mám ještě před sebou, ale už se poohlí-
žím po správném výtvarníkovi na tvorbu 
obálky. Rád bych zase měl i vnitřní ilust-
race, ale to asi až podle toho, jak se bude 
dařit první knize.
Další plány zatím odtajňovat nechci, 

prozradím jen, že chystám malé překva-
pení od Gwendolyn Kiste. To je další vy-
nikající americká spisovatelka, trojnásob-
ná nositelka Ceny Brama Stokera. Pro 
české vydání Trávy napsala exkluzivní, 
jinde nepublikovanou předmluvu, a když 
už jsem s ní jednal, dohodli jsme i něco 
dalšího.

Děkujeme za rozhovor.
Otázky: Honza Vojtíšek
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Do vzduchu sa natiahla ruka. Dlaňou 
nahor, prsty vystreté. Druhá ruka do 

nej vložila skalpel. Ruka predmet zovrela 
a rýchlo sa stiahla. Rez spravila s profesi-
onálnou istotou. Čistý, rovný. No neúpl-
ný. Prsty ďobli do kostí. Zovreli kladiv-
ko a mierne udreli. Udreli silnejšie, kým 
spojenie nepovolilo. Ruky vošli do čiernej 
temnoty, obkľúčili mäkký vak a zatiahli. 
Vak bol mazľavý. Od hnevu udreli do bie-
lej plochy, až na nej ostala čierno-červená 
šmuha. Bolo to od ruky neprofesionálne 
nechať sa ovládnuť frustráciou z nedo-
končenej činnosti.
Ruky, ktoré podávali skalpel, sa zovreli 

v päsť a opreli o boky. Minúty plynuli, 
čas bežal. V hľadisku zašumelo, ponad 
hlavy preleteli vzdychy. V pozadí bolo 
niekoľko stoličiek a všetky boli obsade-
né minimálne po dvoch na jednej, taká 
to bola zaujímavá operácia. Nemohli ju 
premeškať. Divákov ruky starostlivo vy-
berali. Zdalo sa, že na to majú celú noc, 
zdanie zvyčajne klame.
Ruky sa znovu pustili do práce. Pílka, 

skalpel, nožnice, stierka. Ihlice. Kladiv-
ko. Vŕtačka. Pohár vody na posilnenie. 
Mazľavý vak bol vonku, nasledovali 
ďalšie vaky, nafúknuté balóny, stuhnuté 
mechúre. Ruky si utreli nos, z ktorého 
sa spustila tekutina, telo poprskali sliny 
z kýchnutia. To by sa nemalo stať a pub-
likum dalo rozhorčenie okamžite na ve-
domie. Ruky, ktoré podávali skalpel, sa 
znovu zovreli v päsť, vystrčili ukazovák 
a zakývali v geste pohrozenia. Priblížili 
sa z druhej strany, akoby chceli zavadzať. 
Ruka im to dala pocítiť a odtisla ich na-
bok. Ruky sa však nevzdávali a bojovali 
o miesto. Chceli prispieť svojím dielom 
do zložitej operácie. O chvíľu sa ruky tak 
premiešali, že jeden nevedel, ktorá patrí 
komu.
Vošli do takmer vyprázdneného priesto-

ru a naťahovali sa o klzké črevo. Nevydr-
žalo tlak a pretrhlo sa. Obe ruky sa do-
tkli zeme a špinu zaniesli do tela. Biela 
plocha černela, pokrýval ju prach, šmuhy, 
piesok, kúsky zlisovaných rastlín. Ruky 
prestali telo vnímať a udierali jedna do 
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druhej. Napokon jedna zaťahala za vlasy, 
otvorili sa ústa a zaznel prenikavý výkrik. 
Druhá ruka strčila prsty do očí, ozval 
sa škrekot. Dve telá vrazili do stoličiek 
a hostia popadali na zem. Ďalšia stolič-
ka padla bokom, ďalší hostia sa ocitli na 
špinavej zemi. Niektorých ochránili pred 
blatom steblá trávy, iní zapadli hlboko 
do mlák. Na líci sa ocitol odtlačok dlane, 
na ramene sa objavila diera v látke. Chr-
bát vrazil do prevrátenej stoličky a noha 
zavadila o nohu. Telá sa zgúľali na zem, 
oči sa zaplnili slzami. Vtedy dve ruky 
zamrzli, klesli a hanblivo sa utreli do 
nohavíc. Jedna sa natiahla dlaňou hore, 
z opačnej strany sa urazene blížila druhá. 
Keď sa dotkli, pohladili sa a pustili do na-
právania stoličiek a umiestňovania hostí 
späť na sedadlá.
Tamto bol padnutý plyšový medvedík, 

chudák, celý bol od pomútenej blatovej 
vody. Tamto sa bábike namočili zlaté vla-
sy. Traktor mal rozbitý podvozok, autíčko 
vylomené koleso. Ďalšia bábika, pôvod-
ne bez nohy, mala teraz ešte preliačenú 
hlavu. Handrová mačka si sadla vedľa 
plastovej žirafy a balón sa vtesnal k po-
nožkovej žabe. Poslednú stoličku obývali 
dva okrúhle kamene, boli to čestní hostia.
Ruky sa priblížili k bezvládnemu, rozre-

zanému, dokaličenému telu. Pohladili mu 
hlavu a potľapkali ho po pleci, tak ako to 
voľakedy telo robilo obom operujúcim. 
Ruky pohľadali roztratené vnútorné or-
gány a zhromaždili ich v diere v tele. 
Obzerali si ich, rozrezávali, ukazovali 
divákom. Niektoré činnosti vykonáva-
li takmer automaticky, veď to nerobili 

prvýkrát. Ani sa pritom nezachveli, hoci 
išlo o známe telo. Priveľmi známe. Veď to 
bola ich mama.
Bol čas pitvu ukončiť. Ruky všetko po-

ukladali s precíznosťou dovnútra tela 
a pripravili si ihly a chirurgickú niť, kto-
rú dostali od mamy na narodeniny. Ve-
dela, ako veľmi obdivujú všetky progra-
my o zdraví, anatómii tela, biológii aj 
botanike. Čo však nevedela, boli mnohé 
rozrezané zvieracie telá, poschovávané 
po jamách v nádhernej kvetinovej záhra-
de. Nevedela ani o ďalších telách, telách 
dobrých, užitočných kamarátov, ktoré 
skončili rozštvrtené na rôznych miestach 
v jamách v neďalekom parku. Teraz by jej 
to už mohli prezradiť. A vlastne načo, veď 
napokon jej to môžu rovno ukázať, keď ju 
tam pôjdu spoločne pochovať. 
Sestry sa svorne chytili za ruky, utreli 

šmuhy z líc a spomínali na tie nádherné 
narodeniny. Piate, predsa.

Andrea Farkašová (*1984)
Litárně je totálně neúspěšná. A ráda 
toho má hodně.
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Bojovala s upírmi, démonmi a nadpriro-
dzenými temnými silami. Žiarila v nie-
koľkých horroroch, má celoživotný zákaz 
vstupu do McDonaldu a v mnohých reb-
ríčkoch ju zaraďujú na zoznam najlepších 
moderných scream queens. Sarah Mi-
chelle Gellar sa však v súčasnosti stiahla 
do úzadia, zmenila si meno, vychutnáva 
si materstvo i vlastný biznis a do sveta 
filmu a televízie nakukne len sporadicky.

Ťažké začiatky a zákaz vstupu do 
McDonaldu

Dcéra učiteľky v materskej škôlke Ro-
sellen a zamestnanca odevníckeho prie-
myslu Arthura Gellarovcov sa narodila 
14. 4. 1977 na new yorkskom Long Is-
lande. Agent si ju všimol v obchodnom 
centre už ako štvorročnú a o dva týždne 
neskôr sa zúčastnila konkurzu na rolu 
v televíznom filme An Invision of Pri-
vacy (1983), ktorú dostala po tom, čo 
zaujala režiséra tým, že zahrala v dialó-
gu svoju úlohu i úlohu svojho partnera 
Harpera. Hneď nato zažiarila v kontro-

verznej reklame na Burger King. V nej jej 
postava priamo osočovala konkurenčnú 
sieť McDonald‘s. To jej od nich vyslúžilo 
celoživotný zákaz vstupu a tiež žalobu. 
Podľa vlastných slov to bol pre ňu hroz-
ný zážitok, nakoľko jej kamarátky mali 
v McDonalde všetky narodeninové osla-
vy a ona sa na nich nemohla zúčastniť, 
preto vraj nedobrovoľne „zmeškala veľa 
jablkových koláčov“.
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Po rozvode rodičov sa s matkou v rámci 
New Yorku presťahovali do Upper East 
Side a s otcom nadobro stratila kontakt. 
V škole sa jej napriek častým absenci-
ám, spôsobeným účasťou na konkurzoch 
a prácou v rámci herectva, darilo a vždy 
si držala dobré známky. No neuspela prá-
ve kvôli vymeškaným hodinám, ktoré vraj 
ospravedlňovala klamaním o tom, že má 
problémy s chrbtom a musí navštevovať 
lekára. Počas tohto obdobia sa objavova-
la v menších rolách vo filmoch Over the 
Brooklyn Bridge (1984), Funny Farm 
(1988) a High Stakes (1989), účinkovala 
v niekoľkých televíznych seriáloch, vy-
skúšala si aj divadlo pri Brodwayi v hre 
The Widow Claire, a dokonca chvíľu 
spolumoderovala detskú talk show Girl 
Talk. Popri tom si stihla vybojovať čier-
ny pás v taekwonde i súťažiť na štátnych 
majstrovstvách v krasokorčuľovaní, kde 
sa jej raz podarilo získať tretie miesto.
Jej matka si štúdium pre svoje dieťa ne-

mohla dovoliť, preto sa stávala častým 
terčom výsmechu a šikanovania. Nikdy 
nezapadla do kolektívu. Nakoniec štú-

dium ukončila v roku 
1994 na Professional 
Children‘s School so 
samými jednotkami. 
Počas posledného roč-
níka navyše stvárňovala 
postavu Kendall Hart 
v úspešnej telenovele 
All My Children. Bola 
to jej prvá väčšia rola 
a o rok neskôr za ňu zís-
kala ocenenie Daytime 

Emmy Award za najlepšiu mladú hereč-
ku v seriálovej dráme. To mala ešte len 
osemnásť. Vtedy sa rozhodla odísť, pre-
sťahovať do Los Angeles a skúsiť šťastie 
mimo sveta telenoviel.

Buffy the Vampire Slayer
V roku 1996 sa jej dostal do rúk scenár 
z pera Jossa Whedona k vznikajúcemu 
seriálu Buffy the Vampire Slayer, ktorý 
bol temnejším televíznym pokračovaním 
neveľmi úspešnej, rovnomennej horroro-
vej komédie spred štyroch rokov. Sarah sa 
zúčastnila konkurzu a tvorcov seriálu za-
ujala, no dlho sa nevedeli rozhodnúť, do 
akej úlohy ju obsadia. Sprvoti to vyzeralo 
na postavu hlavnej roztlieskavačky Cor-
delie Chase (tá neskôr pripadla Charisme 
Carpenter), ale po siedmych ďalších ko-
lách a jedenástich kamerových skúškach 
ju Joss Whedon nakoniec odobril ako 
hlavnú postavu Buffy Summers. Podľa jej 
vlastných slov bol celý výberový proces 
peklom, ktoré tvorcovi nikdy neodpusti-
la, hoci sa jednalo o úlohu, ktorá ju nako-
niec priviedla až k najväčšej sláve.
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Po získaní roly Buffy sa však nestretla 
s veľkým pochopením od jej okolia. „Bola 
som nadšená! Hovorila som si: Joss Whe-
don, Toy Story, vynikajúci scenár. A všetci 
moji kamaráti ma ľutovali, pretože som bola 
v seriáli, ktorý bol náhradou za iný, ktorý 
zrušili v polovici série, na televíznom ka-
náli, o ktorom nikto nepočul, navyše seri-
áli založenom na filme, ktorý nebol práve 
úžasný. Ľudia sa na mňa pozerali a hovo-
rili, že som aspoň v pilotnej epizóde hneď na 
prvý raz a nabudúce dostanem niečo, čo sa 
aj odvysiela,“ povedala.
Buffy the Vampi-

re Slayer sa zača-
la na obrazovkách 
The WB objavovať 
v roku 1997 (pre-
miéru mala 10. 3.) 
a pre mladých divá-
kov sa stala takmer 
okamžite hitom. 
Seriál bol postavený 
na jednoduchej premise, ktorú samotná 
Sarah zosumarizovala asi takto: „Vzali 
sme všetko, čo je na mladosti hrozné a de-
sivé a jednoducho to pretransformovali do 
skutočných monštier.“ Navyše sa jednalo 
o obrátenie tradičného horrorového klišé 
o blonďavej naivnej tínedžerke, ktorá slú-
ži zloduchom iba ako ľahká obeť.
Dej sledoval dospievanie hlavnej po-

stavy, ktorá bola vyvolenou, aby bojova-
la s upírmi, démonmi a temnými silami. 
V každej generácii sa zrodila jedna jediná 
a nazývali ju Premožiteľka upírov. V boji 
s nepriateľmi i strednou školou jej po-
máhala partia kamarátov, jej pozorovateľ 

Rupert Giles i upír s dušou Angel, ktorí 
si dohromady hovorili „Scooby Gang“.
Seriál sa dočkal siedmych sérií a tešil sa 

sledovanosti štyri až šesť miliónov divá-
kov. Finálovú, stoštyridsiatu štvrtú epi-
zódu odvysielala stanica UPN, kam sa 
šou presunula od šiestej série, 20. 5. 2003. 
Okrem Buffy sa Sarah objavila i v troch 
epizódach spin-off série Angel (ten vy-
držal na obrazovkách The WB päť sérií).
Za postavu Buffy Summers získala päť 

Teen Choice Awards, Saturn Award za 
najlepšiu žánrovú televíznu herečku i no-

mináciu na Golden 
Globe Award. Hoci 
sa jej i celému seriá-
lu tie najprestížnej-
šie ceny poväčšine 
vyhýbali, získali si 
veľkú obľubu u di-
vákov. Buffy bola 
zaradená medzi 
100 najvplyvnejších 

ženských postáv americkej televíznej his-
tórie a Sarah Michelle Gellar sa začala 
objavovať na zoznamoch najkrajších žien 
sveta. Získala svetovú slávu i uznanie za 
svoju profesionalitu a herecké kvality. 
„Chceli sme, aby Buffy trpela. A keď sme si 
uvedomili, čo Sarah dokáže, volali sme ju 
Jimmy Stewart. Pretože on bol najzná-
mejší trpiaci Američan v histórii filmu. Bol 
to veľký kompliment,“ povedal o nej Joss 
Whedon.
Sarah sa však chcela viac sústrediť na ka-

riéru vo filme a i to prispelo ku koncu se-
riálu (hoci sama uviedla ako dôvod svojho 
odchodu únavu). Podľa slov jej kolegyne 
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Alysson Hannigan – predstaviteľky čaro-
dejnice Willow Rosenberg – vraj Sarah 
pracovala veľmi tvrdo a mala natoľko na-
bitý rozvrh, že bola zo všetkého unavená 
a frustrovaná. Preto sa rozhodla v Buffy 
nepokračovať.
„Buffyverse“ sa tým však neskončil, 

rozrastal sa ďalej. Okrem spomínaného 
spin-offu Angel vznikol i komix, počí-
tačová hra a román. Pre úplnosť je ešte 
potrebné povedať, že v roku 2018 bolo 
ohlásené pokračovanie Buffy the Vampi-
re Slayer, ktoré by sa však už sústredilo 
na inú Premožiteľku, ktorú mala stvár-
niť herečka tmavej pleti. Sarah Michelle 
Gellar oficiálne potvrdila, že nemá zá-
ujem sa k postave Buffy vracať. No od 
prvotných vyhlásení sa už nič neudialo, 
a vzhľadom na obvinenia zo zneužívania 
moci a šikany, s ktorými prišlo niekoľko 
predstaviteľov hlavných postáv seriálu 
voči tvorcovi Jossovi Whedonovi, je ne-
pravdepodobné, že sa natáčanie naozaj 
zrealizuje.

Filmová kariéra a status kráľovnej 
vreskotu

Už počas vysielania prvej série Buffy the 
Vampire Slayer a v začiatkoch natáčania 
druhej sa Sarah objavila hneď v dvoch 
slasheroch, ktoré jej vyniesli titul scre-
am queen. Tým prvým bol film I Know 
What You Did Last Summer (1997), 
kde sa spoznala so svojím súčasným 
manželom, Freddiem Prinzeom Jr. (vzali 
sa v roku 2002).
Vo filme stvárnila postavu neúspešnej 

herečky a bývalej víťazky súťaže krásy 

Helen Shivers, ktorá bola spoločne s ďal-
šími kamarátmi účastníčkou nehody, 
pri ktorej zrazili chodca, zbavili sa jeho 
tela a rozhodli sa tváriť, že sa nič z toho 
nestalo. O rok neskôr Helen pracovala 
v obchode svojej sestry. Kamarátka Julie 
ju vyhľadala po tom, čo dostala myste-
riózny list bez spätnej adresy. Správa bola 
stručná, ale jasná. Zhodovala sa s ná-
zvom filmu. Potom sa začala očakávaná 
vyvražďovačka. Napriek tomu, že film 
u kritikov veľmi nepochodil, herecký vý-
kon Sarah Michelle Gellar, ako i postava 
Helen boli označované za jeho najväč-
šie pozitíva. Podľa mnohých je scéna jej 
prenasledovania a následnej vraždy iko-
nickou tým, ako sa pohráva s divákový-
mi očakávaniami a rozhodne patrí medzi 
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tie, ktoré by mal každý správny horrorový 
fanúšik vidieť. Pri rozpočte 17 miliónov 
dolárov zarobil I Know What You Did 
Last Summer (1997) veľmi slušných 125 
miliónov. Sarah Michelle sa objavila aj 
v dvojke, no len na fotografii.
Druhým slasherom z roku 1997 bolo 

pokračovanie kultového Vreskotu. Po-
stavu Casey „Cici“ Cooper v Scream 
2 (1997) údajne prijala bez toho, aby 
vôbec čítala scenár, nakoľko na to pri 
hektickom rozvrhu nemala čas. Rozho-
dol úspech prvého dielu. V tom období 
totiž práve skončila s natáčaním predo-
šlého filmu a zároveň sa musela prispô-
sobovať dlhým hodinám práce na Buffy. 
Veľa času na obrazovke si preto neužila. 
Cici bola podobným typom postavy, ako 
Helen. Mladá, povrchná študentka s veľ-
kými plánmi. Ani ona však v naháňačke 
pred vrahom ujsť nestihla, a tak skončila 
s dvomi bodnými ranami, a navyše vy-
hodená z balkóna. Scream 2 zarobil ce-
losvetovo 172 miliónov dolárov a dopo-
mohol ku katapultovaniu Sarah Michelle 
k celosvetovej sláve.
V staromódnej romantickej komédii 

Simply Irrestitible (1999) stvárnila po-
stavu vlastníčky reštaurácie Amandy 
Shelton. Film si však nezískal divákov 
ani kritikov a samotná Sarah prijatie 
tejto úlohy neskôr označila za chybu. 
Rozhodne lepšou voľbou už bola Kat-
hryn Merteuil v modernej adaptácii Les 
Liaisons dangereuses od francúzskeho 
autora Pierra Choderlosa de Laclosa 
z roku 1782, ktorá bola do kín uvedená 
pod názvom Cruel Intentions (1999). 

Na kokaíne závislá manipulátorka bola 
oceňovaná ako vynikajúci záporák. Film 
si získal uznanie i peniaze (zarobil 75 
miliónov) a Sarah takisto. Režisér Roger 
Kumble ju označil za jednoznačne naj-
profesionálnejšiu herečku, s akou kedy 
pracoval. Navyše, Sarah spoločne s kole-
gyňou Selmou Blair získali cenu MTV 
Movie Award za najlepší bozk, a veru sa 
bolo na čo pozerať.
Nové milénium odštartovala filmom 

Harvard Man (2001), ktorý mal pre-
miéru v Cannes. Sarah v ňom stvárnila 
postavu dcéry mafiána, no širšiemu di-
váckemu záujmu sa netešil. O rok neskôr 
však prišiel Scooby-Doo (2002). V tom 
čase bola teda Sarah Michelle Gellar sú-
časťou hneď dvoch „Scoobies“, nakoľko 
tak si hovoril i gang hlavných hrdinov 
v seriály Buffy the Vampire Slayer. Za 
rolu Daphne Blake získala Teen Choice 
Award ako najlepšia herečka v komedi-
álnom filme. So zárobkom 275 miliónov 
dolárov to bol jej komerčne najúspeš-
nejší film. A dočkal sa aj pokračovania. 
Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed 
(2004) bol jej prvým filmom po konci 
Buffy a zopakovala si v ňom rolu Daph-
ne. Aj druhý diel bol komerčným hitom 
a zarobil 181 miliónov. Pozitívne zneli 
tiež hlasy kritikov, ktorí sa dušovali, že 
u Sarah badať oproti prvému dielu he-
recký posun.
Jeden úspech striedal druhý. A ešte 

v tom istom roku prišla hlavná postava 
v americkom remaku japonského horroru 
Ju-On (2002), ktorý bol uvedený do kín 
pod názvom The Grudge (2004). Karen 
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Davis bola mladá Američanka v Tokiu, 
ktorá si našla prácu ako opatrovateľka. 
Mala sa postarať o pacientku – jej krajan-
ku trpiacu demenciou. V jej dome sa však 
skrývala kliatba a duch dnes už ikonickej 
Kayako. Aj Grudge sa stal veľkým hitom, 
a tak si Sarah úlohu (hoci trochu nelogic-
ky, vzhľadom na to, ako skončil prvý film) 
zopakovala v pokračovaní The Grudge 2 
(2006). Ten si však rovnaké uznanie ako 
jeho predchodca už nezískal. Navyše toto 
účinkovanie vzbudilo mierne pohorše-
nie, nakoľko Sarah bola dovtedy vášni-
vou podporovateľkou organizácie, kto-
rá sa snažila zastaviť filmové i televízne 
štúdia v tom, aby presúvali natáčanie do 
lacnejšieho zahraničia (najmä Kanady), 
pretože tým pádom strácali prácu lokálni 
členovia štábu. Toto svoje pôsobenie však 
odôvodnila tým, že sa jedná pôvodne 
o japonský film, preto považovala natá-
čanie v tej krajine s originálnym štábom 
za bezproblémové.
Ešte pred dvojkou Grudge si stihla za-

hrať porno herečku, ktorá sa snaží vytvo-
riť vlastnú reality show, v neveľmi vtipnej 
dystopickej komédii zmiešanej s trilerom 
pod názvom Southland Tales (2006). 

Potom sa však jej kariéra začala ube-
rať smerom nadol. Jeden komerčný ne-
úspech striedal druhý. Svetlou výnimkou 
bola rola v animovanom filme TMNT 
(Teenage Mutant Ninja Turtles), kde 
nahovorila postavu April O‘Neil. K da-
bovaniu pričuchla počas kariéry hneď 
niekoľkokrát (Robot Chicken, The Sim-
psons, Small Soldiers, Happily N‘Ever 
After, American Dad! a ďalšie).
Čo sa týka filmov, tak romantická ko-

média Suburban Girl (2007) ani dráma 
The Air I Breath (2007) veľa vody ne-
namútili. Nedarilo sa ani psychologické-
mu trileru Possession (2009), kde si za-
hrala úlohu právničky Jess, ktorej manžel 
a švagor sa ocitli v kóme po vzájomnej 
nehode. Keď sa jej partner zrazu prebe-
rie, začne mať Jess pochybnosti o tom, či 
to je naozaj stále on. Je totiž možné, že si 
nejako vymenili telá s jeho bratom – kri-
minálnikom.
Jej doteraz posledným hereckým po-

činom je postava Veroniky Deklavy 
v adaptácii knihy známeho brazílskeho 
spisovateľa Paula Coelha s názvom Ve-
ronika Decides to Die (2009).

Návrat k televízii a súkromný život
Po natočení posledného filmu sa roz-
hodla dať si od herectva pauzu a porodi-
la dcéru. V roku 2011 sa však odhodlala 
na návrat k televízii a v tom čase to bola 
veľká udalosť. Pôvodne dúfala v rolu, pri 
ktorej bude mať dostatok času sústrediť 
sa na vychovávanie dieťaťa, no v seriály 
Ringer musela stvárňovať hneď dve po-
stavy – dvojičky Bridget Kelly a Siobhan 
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Martin. Producenti v The CW však tento 
počin stopli hneď po prvej sérii.
V rokoch 2013 až 2014 sa objavila v ďal-

šom seriáli, tentoraz to bol sitcom The 
Crazy Ones, kde sa hrala po boku Robi-
na Williamsa, tiež pokúšajúceho sa o ná-
vrat do televízie. Ako jeho dlhoročná fa-
núšička sa o túto rolu údajne vehementne 
uchádzala, no nič to nebolo platné, lebo 
aj tento seriál stanica zrušila po prvej sé-
rii. Navyše Robin Williams o niekoľko 
mesiacov nato spáchal samovraždu.
Skúsila to však ešte raz. Ale seriál zalo-

žený na úspešnom filme Cruel Intetnions 
(o ktorom sme sa už zmieňovali vyššie) 
sa dostal len po pilotnú epizódu a nikdy 
nebol odvysielaný. No Sarah sa v tele-
vízii ešte objavila. Zahrala si samú seba 
v poslednej časti The Big Bang Theory 
a následne prepožičala hlas postave Teele 
v animovanom seriály z dielne Netflixu 
Masters of the Universe: Revelation. 
No a najnovšie bola vraj obsadená do 
pilotnej epizódy seriálu, ktorý produkuje 
Amazon Studios, pod názvom Hot Pink.
Je však možné konštatovať, že Sarah 

Michelle Gellar (už vlastným menom 
Sarah Michelle Prinze, nakoľko si nie-
koľko rokov po svadbe dala zmeniť meno 
ako prekvapenie pre svojho manžela) sa 
z hereckého sveta do veľkej miery stiahla. 
Sústredí sa na vychovávanie svojich detí, 
venuje sa charite, no nezaháľa ani v rámci 
biznisu. Vydala kuchársku knihu Stirring 
up Fun with Food a v roku 2015 založila 
s dvomi spoločníkmi vlastnú firmu Fo-
odstirs, ktorá produkuje predpripravené 
mixy na pečenie.

Fanúšikovia Buffy the Vampire Slayers 
stále dúfajú v obnovenie seriálu, alebo as-
poň v to, že ju uvidia v titulnej role v ne-
jakom inom médiu. Vzhľadom na to, že 
Sarah podľa vlastných slov už nechce mať 
nič spoločné s menom Joss Whedon, je 
to veľmi nepravdepodobné. Avšak návrat 
k horroru, pri ktorom získala najväčšiu 
slávu, určite nie je nereálny. Nechajme sa 
prekvapiť, či ju ešte niekedy uvidíme ako 
scream queen.

Radoslav Kozák
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Swamp Thing se potkává s Creature 
from the Black Lagoon v po/divné ero-
tické romanci? Jen zdánlivě.

Grass
Překlad: Roman Tilcer
Vydavatel: Medusa
Rok českého vydání: 2021
Počet stran: 150

Sheila si myslí, že má životní epizodu se 
svým bývalým manželem už dávno za se-
bou a udělala za ní velkou tlustou čáru. 
Jenže její manžel to se svým letadlem 
i současnou manželkou napálí přímo 
doprostřed bažin a ona je jediná, kdo ho 
může identifikovat. Moc se jí nechce, ale 
takový ten vnitřní pocit pro dobré a spra-
vedlivé věci je pěkná mrcha. Sheila nako-
nec svého manžela identifikuje. Z márni-
ce si však přiveze nejen znovuobnovené 
vzpomínky na ne zrovna ukázkové man-
želství, ale i cosi podivného, cosi, co snad 
dosud žilo v bažinách a teď… Teď to žije 
s ní, hlavně v noci a když to má vodu. 

Sheila je z pohledu na svého bažinou 
znetvořeného exmanžela a následných 
myšlenek poměrně rozhozená, do po-
hody se snaží dostat i díky pytlíku trávy 
od kamarádky. Jenže se brzy ukáže, že to 
není jediná tráva, s níž si užívá a která ji 
přivádí na jiné myšlenky. Skoro každou 
noc Sheilu totiž navštěvuje Netvor. Ne-
tvor i v přeneseném slova významu, pro-
tože s ní v posteli dělá docela divy.
Snad i pro svou krátkost a zdánlivou pr-

voplánovou jednoduchost by bylo mož-
ná i možné po dočtení Trávu zhodnotit 
krátkým závěrem: „To je všechno?“. Jenže 
tak jednoduché to není a k danému zá-
věru by mohlo dojít pouze poté, kdy by 
pro čtenáře novela Anyi Martin skončila 
ihned po zavření knihy. Tráva ovšem není 
tak jednoduchá a plytká. Ne. Jde o hod-
ně dobře napsaný psychologický příběh 
o vybublávání na první pohled přežitého, 
v němž neděsí nadpřirozený prvek, ale 
jen výborně odráží děsivost reálného svě-
ta, skutečného života a věcí, o nichž jsme 
si mysleli, že už jsou zdárně za námi.
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Je to příběh o tom, že věci nekončí, když 
si myslíte, že skončily. Nemusí dokon-
ce skončit ani v případě, kdy víte, že jsou 
mrtvé.
Dnes už se to možná může zdát jako kli-

šé, nebo stereotyp, ale je to silně ženský 
příběh o vyrovnávání se se životem a pro-
žitými událostmi. Není 
to příběh o hledání ces-
ty do nového života, ale 
o nalézání ukazatelů do 
budoucna. Je to o víření 
už zdánlivě usazených 
kalů, které leží na dně 
a najednou, po letech, 
když už si člověk myslí, 
že vstřebaly, se zvednou 
a zastíní mysl.
To je právě na příběhu 

a na Trávě strašidelné 
a děsivé. Ne nějaké pr-
voplánové rostlinné ba-
žinaté monstrum. Ale 
to, co vyvolává v hrdin-
ce, to, k čemu ji vede. 
To, jak se to hlavní hr-
dinka pokouší usadit ve 
svém vlastním životě, ve svém vlastním 
pohledu na něj. A v neposlední řadě to, co 
z příběhu a jeho monstra prosakuje až do 
samotného čtenáře či čtenářky.
Kniha může zarazit a lehce odradit svou 

drobností, krátkostí, na první pohled sym-
patickou malostí, ale, jak se říká, dobrého 
pomálu. Ono to opravdu stačí, více netře-
ba. Je-li čtenář vnímavý a nestačí-li mu jen 
povrchní četba, dostane vše co potřebuje 
k dobrému a pronikavému zážitku.

Autorčin doslov pak ukazuje, jak se rodí 
některé příběhy. Že si je autoři a autorky 
nemusí ani vymýšlet, stačí jen pospojovat 
několik zdánlivě nesouvisejících událostí 
a příběhů. A jen je trošku učesat a prol-
nout do souvislého celku.
Kromě doslovu kniha ještě obsahuje 

Předmluvu Gwendolyn 
Kiste, autorčin seznam 
doporučené hudby ke 
čtení její knihy a ilust-
race Jeanne D‘Angelo, 
která je autorkou i vel-
mi působivé obálky. 
Závěr pak patří ukázce 
z další připravované 
knihy nakladatelství 
Medusa.
Tohle všechno do-

hromady z Trávy činí 
velmi sympatický vý-
tisk, který může potěšit 
a potěší hned v mnoha 
ohledech (třeba tím, že 
vám, v tom lepším pří-
padě, odhalí dosud ne-
známou dobrou hudbu, 

v tom horším pak někde hluboko zapadlé 
vzpomínky).
Nakladatelství Medusa si pro svůj první 

svazek zřejmě nemohlo vybrat lépe. Uká-
zalo, že má dobrý čich na dobré příběhy, 
uvedlo do českého prostoru další nezná-
mou autorku a ukázalo sílu weird fiction 
žánru. To je na první knihu hodně velký 
přínos.

Honza Vojtíšek
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Už před nějakou dobou jsem zjistil, že 
vyloženě pomalé tempo mi nesedí, že se 
musí jednat o hodně dobrý kousek, aby 
se mi to skutečně zamlouvalo.

Režie: Lukas Feigelfeld
Scénář: Lukas Feigelfeld
Délka: 102 min.
Původ: Rakousko, Německo
Rok: 2017
Hrají: Alexandra Cwen, Celina Peter, 
Claudia Martini

Ovšem nejen z tohoto důvodu jsem měl 
se snímkem Hagazussa docela problém, 
protože pomalé tempo zde rozhodně je, 
a tak nějak se stalo, že mě to, co sleduji, 
prostě nezaujalo. Jako kdybych se koukal 
na dlouhé video, které nechce nic říct, jen 
mu šlo o to, aby bylo dlouhé. I když prav-
da, mohlo by být ještě delší.
S hrdiny filmu, pokud se o nich tak dá 

mluvit, se nacházíme v Evropě v 15. 
století, což není zrovna období klidu 
a míru, naopak, jedná se o dobu strachu 

a obav. Strach může mít hodně podob 
a právě v době, o níž se tu bavíme, může 
mít mimo jiné podobu ženy. Ženy, která 
ovládá specifická umění, jimiž se nikdo 
jiný pyšnit nemůže. Ano, čarodějnice jsou 
podle všeho na vzestupu a je potřeba se 
jich obávat. A následně se jich zbavit. 
Alespoň to si myslí někteří lidé.
Malá Albrun (Celina Peter) proží-

vá tuhle dobu nejistoty na vlastní kůži, 
hlavně pokud zůstane v přítomnosti své 
matky. Moc žen na jednom místě prostě 
vypadá podezřele. A to se ještě rozhodly, 
že budou žít na samotě, což z nich roz-
hodně dělá dvojici, která je ve středu zá-
jmu, tedy v tom smyslu, že by se mohlo 
jednat o čarodějnice, na které je potřeba 
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si dát pozor a sledovat každý jejich krok, 
který by mohl tuhle domněnku dokazo-
vat. Chtělo by se říct, že si dámy svým 
chováním zavařily, ale on si fanatik dů-
vod vždycky najde.

Brzy se přesouváme v čase k tomu, jak 
už o něco starší Albrun (v dospělosti ji 
hraje Aleksandra Cwen) sama vychová-
vá své vlastní dítě a uvědomuje si, že na 
čarodějných zvěstech možná bude něco 
pravdivého, že skutečně existují síly, které 
jsou temné, člověku nebezpečné a které 
nemají standardní podobu, jak ji zná-
me. Že by opravdu existovalo něco jako 
ďábel? Že by opravdu existovaly i čaro-
dějnice? Že by se to přímo dotýkalo i jí 
samotné?

Rakousko-německý horror Hagazu-
ssa je rozhodně atmosférický snímek, 
ale díky tomu, jaké bylo zvoleno tempo, 
jsem měl pocit, že stejně dochází k roz-
mělňování atmosféry, a nakonec jsou zde 

hlavně divné obrazy toho, jak se žije na 
samotě a jak skoro nikdo nemluví. Ne-
můžu si pomoct, ale na mě film Haga-
zussa prostě nedokázal zapůsobit tak, jak 
by asi měl. Přitom to prostředí, postavy, 
doba… všechno nasvědčovalo tomu, že 
tohle by mohlo zapůsobit pořádně.

Martin Štefko
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Když se řekne zombie žánr a komiksy, 
lidem se nevybaví nic jiného než série 
The Walking Dead, která u vydavatel-
ství Image začala vycházet od roku 2003. 
Za dobu publikování si získala přízeň 
komiksových čtenářů po celém světě. 
Její popularita byla tak veliká, že jsme 
se v průběhu několika let dočkali nejen 
vedlejších příběhů doplňujících hlavní 
řadu, ale také hraných seriálů, knižních 
románů a několika herních zpracování. 
Pojďme se společně vrátit do minulosti 
a ohlédněme se za slávou jedné z nej-
věhlasnějších komiksových sérií. V čem 
byla výjimečná? Proč je i po tolika letech 
mezi čtenáři tak oblíbená a vyhledávaná? 
A jak se moderní zombie fenomén poda-
řilo převést do jiných médií?
Nadaný americký scenárista Robert 

Kirkman se aktivně začal věnovat ko-
miksovému psaní od roku 2000. První 
autorská série The Battle Pope (2000) 
si dokázala čtenáře získat nejen svým 
nekorektním humorem hýřícím z kaž-
dé stránky, ale také ulítlými brutálními 

scénami a jedinečnou karikaturní sty-
lizací. Příběh o namakaném, zhýralém, 
na alkoholu závislém papežovi, který se 
musel postavit ďábelským přisluhovačům 
mocného Lucifera, zaznamenal veliký 
úspěch, a tak bylo jen otázkou času, než 
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se čtenáři dočkají dalších projektů. O dva 
roky později uzavřel Kirkman spoluprá-
ci s komiksovým vydavatelstvím Image 
Comics, které svým tvůrcům jednak dá-
valo téměř naprostou kreativní svobo-
du, jednak jim umožňovalo prezentovat 
nápady, jež by u jiných vydavatelství ne-
prošla. Díky tomu si mohl splnit svůj sen 
– napsat komiksovou sérii s nemrtvými. 
Jenže ne všechno šlo zpočátku hladce.
Původní plány se od finální verze výraz-

ně lišily. Kirkman místo klasické post-a-
pokalypsy chtěl přijít s originálním, zcela 
inovativním scénářem, jenž doposud ne-
měl obdoby. V jeho kreativní mysli vznikl 
nápad na sci-fi Dead Planet zasazené do 
27. století, na němž měl spolupracovat 
s kreslířem Tonym Moorem. Zápletka se 
měla točit kolem nově nalezené obyva-
telné planety, na níž je objeven minerál 
– ovšem ne jen tak ledajaký. Dovede totiž 
nastartovat část mozku, která umožňuje 
pokračování motorických funkcí po smr-
ti. Ze zcela pochopitelných důvodů vláda 
usoudí, že by tento minerál mohl být po-
užit jako základ k výrobě bomby, která by 
zabila všechny obyvatele města a násled-
ně by přiměla oběti povstat a zlikvidovat 
zbytek nepřátelských sil. Zajímavostí je, 
že hrdinkou měla být nebojácná bojov-
nice Michelle, která nakonec posloužila 
jako základ pro Michonne, ikonickou 
postavu z The Walking Dead.
Bohužel, scénář k Dead Planet nakonec 

zelenou nedostal. Kreativní tým proto 
přišel s novým přepracovaným příběhem, 
který se v mnohém inspiroval Romero-
vou Nocí oživlých mrtvol (Night of The 

Living Dead, 1968). Ostatně, komiksová 
série se původně měla jmenovat Night of 
the Living Dead, jelikož Kirkman chtěl, 
aby svým názvem dokázala upoutat po-
zornost mezi fanoušky/čtenáři. Tento ná-
pad ovšem byl nekompromisně zamítnut 
vydavatelem Jimem Valentinem stejně 
jako děj, který se původnímu Romerovu 
dílu nápadně podobal. Byl zasazený do 
60. let a sledoval nevinnou tříčlennou ro-
dinu – Ricka, jeho syna Carla a manžel-
ku Carol (později posloužila jako inspi-
race pro Lori) – hledající bezpečí během 
zombie apokalypsy. Vzhledem k četným 
analogiím s původním Romerovým dí-
lem však byl scénář odmítnut a musel být 
opět upraven.
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Kirkman následně přišel s dnes již iko-
nickým názvem The Walking Dead 
a předložil verzi scénáře, která byla po 
konzultaci s Jimem Valentinem, spolu-
zakladatelem Image Comics, konečně 
přijata. Je ovšem nutné podotknout, že 
i navzdory tomu bylo vedení komiksové-
ho vydavatelství velice skeptické. Žádná 
komiksová série o nemrtvých totiž nikdy 
předtím neměla masivní úspěch, a tak šlo 
o poměrně riskantní krok. O to víc byli 
všichni překvapeni masivním úspěchem.
Děj začíná obyčejnou přestřelkou. Stráž-

ník Rick Grimes, který musí se svým 
parťákem zpacifikovat ozbrojeného ves-
nického vidláka, je při akci vážně po-
střelen a skončí na nemocničním lůžku. 
Když se o několik měsíců později probe-
re z kómatu, zjistí, že ošetřující personál 
zmizel a v nemocnici zůstal úplně sám. 
Pátrá v prázdných chodbách, po cestě 
nachází rozkládající se lidské tělo, ale po 
lidech ani památky. Jak se později ukáže, 
všichni se proměnili v zombie, které se na 
Ricka hladově vrhnou. Zděšenému Ric-
kovi se naštěstí zázrakem podaří utéct.
Venku poznává krutou realitu. Ruiny 

domů, nemrtví všude kolem, obraz totál-
ní apokalypsy. Rick potká první přeživší, 
kteří mu pomohou pochopit, co se to 
vlastně se světem kolem stalo. Jeho cílem 
je Georgia, kde žije jeho syn Carl a mat-
ka Lori. Po strastiplné pouti na koni na-
chází svou cílovou destinaci. Město je 
však zamořeno oživlými mrtvolami a jen 
s pomocí Glenna se mu podaří najít sku-
pinu přeživších a také svého synka i mat-
ku. Začne se rozvíjet rozsáhlý a proplete-

ný příběh, v němž není hlavním motivem 
hledání příčiny nákazy, natož pak léku, 
jenž by infekci vyléčil. Sledujeme vzá-
jemné vztahy, psychologii a osudy lidí, 
kteří cestují Amerikou, snaží se pouze 
přežít a najít bezpečný domov.
The Walking Dead vycházelo pravi-

delně na pokračování od října 2003 do 
července 2019. Dodnes jde o Kirkmanův 
nejdéle vydávaný autorský projekt. V 193 
sešitech sledujeme postupný vývoj Ricka 
Grimese, který je nejen nucen chránit 
svou rodinu, ale také se přizpůsobit pod-
mínkám krutého světa, v němž se život 
všech lidí změnil k nepoznání. Později 
– ve chvíli, kdy se z něj stane vůdce sku-
piny přeživších – si postupně začne uvě-
domovat, že mít pod kontrolou skupinu 
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rozdílných a zcela jedinečných lidí, kteří 
mají odlišné názory a pohled na danou 
situaci, není jednoduché. O to je vyprá-
vění poutavější.
I přes neuvěřitelnou délku má příběh 

neustále co nabídnout. Čtenář je tak udr-
žován v napětí, jaké osudy jednotlivé po-
stavy dostanou do vínku, co se bude dít 
dál, jak se budou jeho oblíbení hrdinové 
vyvíjet a kudy se jejich vztahy budou ubí-
rat. Ústřední protagonisté jsou napsáni 
uvěřitelně, přímo až realisticky. Ačkoliv 
jejich motivace a cíle vyplývající z pří-
běhové linky se jeví jako poměrně jed-
noznačné, situace, před nimiž se ocitají, 
probouzejí překvapivé, mnohdy negativní 
a nebojím se říci i zvrácené stránky jejich 
charakterů. Postavy nejsou jednoznačně 
podány v jasně černých nebo bílých bar-
vách. Čtenář si tak mnohdy vytvoří sym-
patie nejen ke kladným hrdinům, ale také 
k záporákům a dokáže pochopit jejich 
motivaci.
Spletitý děj nám předkládá mnohá pře-

kvapení. Nikdy není jasné, jak se situace 
vyvine, a to,  jestli daná postava přežije 
nebo zemře, je často otázkou podobnou, 
jako bychom o jejím osudu rozhodovali 
házením kostek. Příkladem je například 
kousnutí oživlou mrtvolou. V zombie 
příbězích je obvykle kousnutí nemrt-
vým vždy rovno jisté smrti. The Walking 
Dead však mnohdy přináší situace, kdy 
hrdina překvapivě infekci nepodlehne. 
Kirkman a jeho tým nám překládá bo-
haté spektrum záporných postav. Kro-
mě nemrtvých se na scéně objeví zlouni, 
kteří Rickovi a jeho partě solidně zatopí. 

Vypíchnout mohu například Guvernéra, 
Šeptače, nebo legendární Negan (mimo 
jiné Kirkmanova nejoblíbenější postava, 
kterou v rámci série vytvořil).
Ačkoliv většina dnešní komiksové pro-

dukce hýří barvami a stránky jsou fes-
tivalem pestrých barev, tvůrci si vystačí 
s pouhou černobílou kresbou, kterou měl 
v prvních šesti sešitech na starosti Tony 
Moore, posléze ho vystřídal neméně zku-
šený Charlie Adlard, jelikož Moore díky 
svému vytížení práci na The Walking 
Dead nestíhal. Osobně musím přiznat, 
že ačkoliv mám Stephena Moorea v ob-
libě, Adlardův styl mi ke komiksu pasuje 
mnohem více. Je méně křiklavý, na rozdíl 
od Mooreova stylu není přehnaně car-
toonový a dle mého názoru lépe vysti-
huje temnou a depresivní atmosféru celé 
epopeje už kvůli realističtějším designům 
a brilantní práci se stínováním.
Komiks The Walking Dead byl v prů-

běhu vydávání obohacen o různé uza-
vřené speciály. One-shotů zaměřujících 
se na významné postavy komiksového 
univerza se dočkali Michonne, Guver-
nér, Tyreese a Morgan. Samostatnou ka-
pitolou je Walking Dead: Here‘s Negan 
(Živí mrtví: Teď poznáte Negana, 2017), 
grafický román zachycující nejdůležitější 
okamžiky z Neganovy kruté minulosti, 
který navzdory své krátké délce doká-
že čtenáře pohltit už kvůli zajímavým 
detailům z Neganova osobního života. 
Kirkman se k Neganovi později vrátil 
v nadprůměrném sešitě Negan Lives! 
(2020), který vyšel po konci hlavní sé-
rie. Za pozornost rovněž stojí krátký 
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příběh The Walking Dead: The Alien 
(2016) od scenáristy Briana K. Vaughana 
a kreslíře Marcose Martina, který sledu-
je osudy dvou přeživších – Jeffa a Clau-
die – v Brazílii. A pokud si potrpíte na 
bláznivé, ztřeštěné a akcí napěchované 
kraťasy, určitě vás zaujme jednohubka 
Rick Grimes 2000 (2021), která původ-
ně vycházela na pokračování v časopise 
Skybound X. Sci-fi kraťas z alternativní 
reality, v níž se Rick Grimes neocitl v ne-
mocnici, nýbrž na palubě mimozemské 
lodi, dokáže čtenáře zaujmout svižným 
vyprávěním, skvělými akčními scénami 
a úchvatnou vizuální stránkou, kterou si 
vzal na starost Ryan Ottley. Nicméně, 
žádný přízemní a vážně laděný příběh 
nečekejte. Jde totiž o šílenou podívanou 

s ikonickými postavami, jež se v žádném 
případě nesnaží být ani trochu seriózní.
V současnosti vychází The Walking 

Dead Deluxe (2020), speciální edice pů-
vodní Kirkmanovy série, která je ozvlášt-
něna barevným coloringem. V době psa-
ní článku vyšlo 27 čísel, další by měla 
následovat.
Kromě komiksových speciálů vycházely 

také knižní romány, na nichž se Robert 
Kirkman podílel se spisovatelem Jayem 
Bonansingou. Šlo většinou o příjemné, 
veskrze průměrné příběhy, jimž čtenáři 
vyčítali průměrný styl psaní a zvláštní dě-
jové zvraty. Naopak si docela pochvalo-
vali postavy a řadu originálních nápadů. 
Objektivně rozhodně nejde o žádné ve-
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ledílo. Každopádně, jako oddychové čte-
ní a doplněk k The Walking Dead fun-
gují knížky na jedničku. Většina z nich 
vyšla česky u nakladatelství Baronet. 
Konkrétně jde o svazky Vzestup Guver-
néra (Rise of the Governor, 2011), Cesta 
do Woodbury (The Road to Woodbu-
ry, 2012), Pád Guvernéra 1 (The Fall 
of the Governor: Part One, 2012), Pád 
Guvernéra 2 (The Fall of the Governor: 
Part Two, 2014), Zkáza (Descent, 2014) 
a Invaze (Invasion, 2015). Zbylé dva díly 
sepsané tvůrčím duem Kirkman a Bo-
nansinga – Search and Destroy (2016) 
a Return to Woodbury (2017) – bohužel 
česky nevyšly. Stejný osud potkal i knihu 
Typhoon (2019) sepsanou taiwanským 
spisovatelem Wesleym Chuem, která sle-
duje osud tří lidí – venkovského sedláka, 
válečného veterána a obyčejného americ-
kého studenta pobývajících v Číně.
Komiksová série se rovněž dočkala ně-

kolika herních zpracování. Studio Tell-
tale Games vydávalo v rozmezí let 2012 
až 2019 sérii interaktivních epizodických 
adventur, jež vynikaly líbivou komikso-
vou stylizací, pomalejším tempem vyprá-
vění a propracovanými charaktery postav. 
Nelze však opomenout ani systém voleb. 
Vývojáři hráče stavěli před těžká morál-
ní rozhodnutí, která měla nemalý vliv na 
budoucí chod vyprávění. Šlo bezpochy-
by o příjemné zpestření, které tvůrcům 
umožňovalo si s příběhem více pohrát 
a různě jej větvit. Adventury byly součás-
tí komiksového univerza, proto se mohly 
objevit známé postavy (např. Glenn, Ježíš 
a mnoho dalších).

První série, vydaná roku 2012, měla pět 
epizod a sledovala osudy Leeho Everetta, 
mladé dívky Clementine a skupiny něko-
lika přeživších. O rok později vyšlo DLC 
400 Days (400 dní, 2013), které se zaobí-
ralo příběhy pěti přeživších – Vince, Bo-
nnie, Russela, Wyatta a Shel. Zajímavos-
tí je, že první řada se rovněž dočkala 3D 
pinballového zpracování. Telltale Games 
ve spolupráci se Zen Studios vytvořili 
herní stůl, který jste si mohli zakoupit 
a zahrát v titulech Pinball FX2 (2010) 
a Pinball FX3 (2017).
Druhá řada byla složená z pěti epizod, 

které vycházely od prosince 2013 do srp-
na 2014. Po konci první série se mladá 
Clementine vydala na samostatnou vý-
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pravu, na níž poznala nové přátele i ne-
přátele a potkala se s několika starými 
známými. Roku 2016 vyšla uzavřená, 
samostatně fungující minisérie The Wal-
king Dead: Michonne, která na poli tří 
epizod odvyprávěla solidní akční příběh 
se stejnojmennou sympatickou hlavní 
hrdinkou.

Třetí série s podtitulem A New Fronti-
er obsahovala pět epizod vydaných v roz-
mezí let 2016 až 2017. Kromě vyspělejší 
Clementine jsme se dočkali nové skupiny 
přeživších v čele s nebojácným Javierem. 
Závěrečná čtvrtá řada s podtitulem The 
Final Season se dočkala čtyř epizod, jež 
vycházely od srpna 2018 do března 2019. 
Šlo o poslední kapitolu hrdinky Clemen-
tine, která si v průběhu čtyř sezón prošla 
velkou životní cestou. Během vývoje bo-
hužel došlo ke krachu společnosti Tell-
tale Games, a tak byly vydány jen první 
dvě epizody. Vše naštěstí zachránil Sky-
bound Entertainment, který se ujal vývo-
je zbylých dvou epizod.
Pomineme-li kriticky opěvované adven-

tury od Telltale Games, vznikla také řada 
nezajímavých, ryze podprůměrných akč-
ních titulů – The Walking Dead: Survi-
val Instinct (2013), titul The Walking 
Dead (2016) od studia Overkill (např. 

série Payday) a dvě hry pro virtuální re-
alitu – The Walking Dead: Saints & 
Sinners (2020) a The Walking Dead: 
Onslaught (2020). Nesmíme zapome-
nout ani na mobilní hříčky The Wal-
king Dead: Dead Reckoning (2012), 
The Walking Dead Assault (2013), The 
Walking Dead: Road to Survival (2015) 
a The Walking Dead: No Man‘s Land 
(2015). Jedinečným počinem byla také 
facebooková hříčka The Walking Dead: 
Left Behind (2012), jež byla oficiálně 
ukončena v roce 2014.
Na závěr se podíváme na opěvovaný 

seriál z roku 2010, který se k dnešnímu 
datu dočkal 11 sérií. První díl The Wal-
king Dead (Živí mrtví) se ocitl na tele-
vizních obrazovkách 31. října 2010, běží 
dodnes a jedenáctá sezóna by měla celou 
ságu uzavřít. Tvůrci se rozhodli jít vlast-
ní cestou, a ačkoliv se v lecčems inspiru-
jí v původní předloze, seriál je v mnoha 
směrech odlišný od původního komiksu. 
Oprávněně patří mezi špičku světové 
seriálové tvorby zejména díky excelent-
nímu obsazení, což dodává postavám na 
sympatii a uvěřitelnosti, vynikajícímu 
scénáři a bohaté produkci.
Showrunnerem první televizní série The 

Walking Dead se stal Frank Darabont. 
Zajímavostí je, že byl po ukončení prv-
ní sezóny bez milosti vyhozen. Údajně 
kvůli sporům o rozpočet a osobním ne-
shodám, ale v pozadí hráli velkou roli 
i emaily, jež se velice nelichotivě vyjad-
řovaly o zaměstnancích filmového štábu.
The Walking Dead si díky svým kvali-

tám vysloužil příznivá hodnocení nejen 
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u diváků, ale i u filmových kritiků. Není 
divu, že byl seriál nominován na mno-
há ocenění, včetně cen Golden Globe 
(Nejlepší televizní série – Drama) a Wri-

ters Guild of America 
(Nejlepší nová tele-
vizní série). Kromě 
základního seriálu se 
příběhové cesty vydaly 
bočními směry v po-
době dvou spin-offů, 
které nabízí pohled 
na zombie apokalypsu 
očima celé řady nových 
postav. Fear the Wal-
king Dead (Živí mrt-
ví: Počátek konce) měl 

premiéru 23. srpna 2015 a aktuálně běží 
jeho šestá sezóna. The Walking Dead: 
World Beyond (2020) nabídl pouhé 
dvě limitované série a poprvé jej divá-
ci mohli zhlédnout 4. října 2020. U nás 
prozatím uveden neby. Stanice AMC 
dokonce avizovala plány na přípravu tří 
filmů a dalších dvou spin-offů ze světa 
Živých mrtvých.
Nejen zombie získaly zpět svůj posmrt-

ný život, ale jak jste se přesvědčili v člán-
ku, nesmrtelným fenoménem se stal 
i svět The Walking Dead. Ačkoliv pri-
mární inspirací se stal komiks, příběhy 
dokážou skvěle fungovat i na poli dal-
ších médií a na všech platformách sklízí 
zasloužený úspěch. Předpokládáme, že 
tvůrci budou odkaz Roberta Kirkmana 
dále rozvíjet, a tak se na stránkách Ho-
warda určitě se světem The Walking 
Dead nesetkáváme naposledy.

Daniel Palička
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Po roční on-line pauze se HorrorCon ve 
svém šestém ročníku vrátil do off-line 
režimu, tedy opět do vybraných prostor 
pražského Cross Clubu.
Stalo se tak v sobotu 13. 11. 2021 a jako 

vždy na návštěvníky a návštěvnice čekal 
poměrně členitý a pestrý program. Bo-
hatý natolik, až se dalo natrefit na tiché 
a smutné stížnosti, že se nedá stihnout 
všechen. To se ale, v rámci akce jako ta-
kové, dá brát i pozitivně – program byl 
natolik rozšířený, až si zájemce musel 
opravdu vybírat.
Akce začala hned ve dvou programo-

vých liniích hodinu před pravým poled-
nem. V kině prvního patra začala projek-
ce mstivého thrilleru Miroslava Ondruše 
Vendeta (2011) s Ondřejem Vetchým 
v hlavní roli. Ve stejnou dobu ve sklep-
ním baru proběhlo autorské čtení domá-
cích autorů a autorek Renaty Bočkové, 
Alexandry Haverské a Pavla Skořepy, 
který zde krátce představil svou sbírku 
povídek a básní Zlověsti, vydanou u slo-
venského nakladatelství Art Floyd.
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Poté sklepní prostory na hodinu a půl 
ovládl se suverénností sobě vlastní autor 
a přednášející historik Petr Boček. Nej-
prve od pravého poledne představil život 
a tvorbu básníka a autora několika zají-
mavých a působivých strašidelných balad 
a básní Adolfa Heyduka. Nutno říct, že 
byl Petr velmi pečlivě připraven a to jak 
co se týče zajímavostí a informací, jimiž 
svou přednášku prošpikoval, tak i obra-
zovou prezentací. V jednu hodinu pak 
Petr uvedl svou novou knihu, vydanou 
u nakladatelství Golden Dog, Hřbitov 
trpaslíků. V kině celovečerní snímek na-
hradil blok krátkometrážních strašidel-
ných a horrorových filmů a beseda s Bá-
rou Annou Stejskalovou.
Zatímco ve sklepním baru probíhala 

krátká technická pauza (jejich zavedení 
lze vnímat jen a veskrze pozitivně, člověk 
mohl stihnout alespoň kousek souběžné-
ho programu, nebo si prostě jen odfrk-
nout a věnovat se přítomným známým 
a kamarádům), v kině se slova ujala před-
nášející na slovo vzatá, žena, která ráda 
mluví a každý ji rád poslouchá, Františka 
Vrbenská. Rozhovořila se o Exotických 
strašidlech, která vám nedovolí usnout.
Ve 14:00 hod. ve sklepním baru k pří-

tomným nejprve překladatel a od ne-
dávné doby i nakladatel Roman Tilcer 
představil nové fantasticko-horrorové 
nakladatelství Medusa, prostřednictvím 
krátké videozdravice pak k přítomným 
promluvila americká autorka Anya Mar-
tin. Oba zpropagovali autorčinu knihu 
Tráva, která byla následně pokřtěna. 
Po půlhodině Tilcera nahradil Otomar 
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Dvořák a rozpovídal se o Děsivých mís-
tech aneb Kde čerpají inspiraci autoři 
hororů.
V kinosálu exotická strašidla nahradi-

lo vyhlášení výsledků letošního ročníku 
povídkové soutěže O krvavý brk, kterou 
pravidelně vyhlašuje HorrorCon ve spo-
lupráci s Howardem. Nechybělo několik 
informací k proběhlému ročníku a sou-
těžním povídkám, krátké shrnutí, vyhlá-
šení finálové šestice povídek a předání 
cen přítomným finalistům a finalistkám.
Protože technická pauza zavítala i do 

kinosálu, veškerý program se na následu-
jící hodinu přesunul do sklepního baru, 
kde za četné přítomnosti zainteresova-
ných proběhlo představení již páté kni-
hy z edice HorrorCon, výběru povídek 
současných domácích autorů a autorek, 
České temno (vydal Golden Dog). Aktu 
představení, pokřtění i následné autogra-
miády se účastnilo hned několik přispíva-
jících autorů a autorek, autor předmluvy 
Martin Jiroušek i tvůrce ilustrací. Pokřtě-
ný výtisk se vydražil za úctyhodnou část-
ku a poté následoval místy až chaotický 
hon na přítomné autory a autorky kvů-
li podpisům. České temno se tak hned 
v několika výtiscích stalo patrně „nejpoč-
máranější“ domácí knihou tohoto roku.
Martin Jiroušek ve sklepním baru na 

místě činu hned zůstal, protože předsta-
voval svou novou knihu Fantasmagoria-
na: Kniha, která zrodila Frankensteina. 
Jde o výběr povídek z počátků evrop-
ského literárního horroru a strašidel-
né literatury, která inspirovala pozdější 
slavná díla. Ve stejnou dobu v kinosále 
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započal Pokec a sklenička s Ludmilou 
Svozilovou a Veronikou Fiedlerovou. 
Obě autorky představily své knihy, které 
jim vyšly u nakladatelství Golden Dog: 
Achernar (Svozilová) a Pozdravy záhro-
bí (Fiedlerová) a původně měly v plánu 
je i pokřtít. Ale diskuse se nakonec roz-
jela, a víno, kterým chtěly křtít i díky 
přítomným posluchačům mizelo tak, až 
se nakonec na samotný křest zapomně-
lo. Obě autorky postupně nejprve krátce 
představily knihu své kolegyně a násled-
ně daly prostor pro dotazy. Diskuse se 
postupně rozjela do zajímavých končin 
(probíraly se např. knižní soundtracky).
Martin Jiroušek svým výstupem ukon-

čil programovou linii sklepního baru. 
Program však jistou dobu stále probíhal 
ve dvou prostorách. Zatímco v kině pří-
tomní popíjeli se Svozilovou a Fiedle-
rovou, v hudebním sále úderem paliček 
a páté hodiny odpolední začal, přítom-
nými návštěvníky později notně ceněný, 
koncert folkmetalové kapely Emerald 
Shine.
V 17:30 v kině uvedli Dělníci hrůzy 

PLANET DARK filmové novinky. A že 
to jsou odborníci na slovo vzatí, infor-
mací bylo dost. Hudební sál však nedal 
návštěvníkům vydechnout, neboť nabídl 
maskérskou a taneční strip show. Samo-
zřejmě stylově zaměřenou. Posluchači 
a diváci si tak mohli v sále vydechnout 
až během DJ setu a projekce Demi Mor-
tuuse. Pokud je tedy nechytají za srdce, 
nestrhávají a k husí kůži nebo dojatým 
slzám nedohání ty nejstylovější melodie 
z kultovních a profláklých horrorů.
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A tak zatímco jste se mohli v hudeb-
ním sále důvěrně ploužit se svým pro-
tějškem za tónů z Antropophagus či The 
Dunwich Horror, v kinosále začala pro-
jekce horrorového thrilleru Emila Křižky 
Hrana zlomu (2021), který mohli ocenit 
hlavně milovníci Štěpána Kozuba, jež se 
ve filmu představil v poněkud netypické 
poloze. Po projekci, kterou se program 
HorrorConu definitivně přesunul pouze 
do prostor kinosálu, proběhla krátká be-
seda o filmu.
Temným, mrazivým a nejednou straši-

delným stránkám urbexu se v programu 
Urbex & Stories věnovala Hanina Vese-
lá. Její přednášku doprovázela projekce.
Závěr letošního HorrorConu patřil 

soutěžím o vstupenky hned do několi-
ka stylově spřízněných podniků, např. 
Film Legend Muzeum nebo Prague Fear 
House. Definitivní tečkou pak byl dvace-
timinutový film Emila Křižky Ruchoth 
Raoth (2017), opět se Štěpánem Kozu-
bem v hlavní roli.
Během většiny programu byla ve sklep-

ním baru široká nabídka knih z naklada-
telství Golden Dog a Carcosa (všechnu 
čest žánrové a knižní nadšenkyni Ewce 
ze Slovenska, která zde svou peněžen-
ku provětrala věru slušně), nějaké stylo-
vé šperky případně horrorové dekorace 
vhodné na noční stolek nebo pracov-
ní stůl. Nepíše se lépe, když na vás po-
zorným okem nedohlíží Pinhead nebo 
Cthulhu, věřte mi. Nechyběl ani tradiční 
Creepybox.
HorrorCon po roční on-line pauze na-

vázal přesně tam, kde v roce 2019 skon-
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čil – pestrým a zajímavým programem, 
který umožňuje vybrat si i oddechnout. 
Opět se stal místem setkání stejně spříz-
něných (nebo postižených, vyberte si 
sami) lidí, kteří se mohli celý den věnovat 
tomu, co mají rádi – horroru, a to hned 
v mnoha různých podobách. Přesně jak 
má HorrorCon ve svém mottu.
HorrorCon je opravdu svátek, který trá-

víte a slavíte se sobě blízkými. Není to 
jen o programu, ale není to ani jen o se-
tkávání. Je to provázané, a to je jeho nej-
větší síla.
Takže nashle příští rok. A vezměte si 

větší tašky na knihy.

Honza Vojtíšek
Foto: Jiří Šeda
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„Říká se, že Arg chodí od domu 
k domu a hledá slabé duše…“ 

Vzpomněl jsem si na mámina slova. 
Jestli měla pravdu, tak teď musím být 
silný. Lidi tady byli odjakživa divný. 
Někdy bylo lepší nevycházet. Avšak za-
bíjení se mi zdálo i na ně příliš. Bude 
lepší, jestliže na zítřek nebudu myslet. 
Zítra se naposledy rozloučím s mámou 
nebo alespoň s tím, co z ní zbylo. Jdu 
spát.
Probudil jsem se. Nějak jsem nemohl 

spát. Všiml jsem si něčeho živého 
u okna, ale nelekl jsem se. Otočilo se to. 
Tvář jsem viděl matně a rozmazaně, ale 
přesto mi byla známá.
„Kdo jsi?“ otázal jsem se.
„Jsem Arg.“
„Ta pohádka?“
„Žádná pohádka,“ zasmál se. Z toho 

smíchu mi šel mráz po zádech. Popošel 
ke mně. Ani jsem nevnímal, že neměl 
nohy, jen prachový oblak. „Ale mé sku-
tečné jméno je… Strach.“
„Strach?“ vyprsknul jsem smíchy. 

„Něco tak všedního, čekal jsem alespoň 
ducha ze záhrobí!“
„Můžeš mi říkat, jak chceš, pro mě to 

nejsou urážky, ale tituly. Je k smíchu, 
že si myslíte, že pokud mi dáte jméno, 
tak zmizím. Stejně jako tvoje matka, “ 
uchechtl se. „Když byla malá, myslela si, 
že mě tím lépe překoná. Čím byla star-
ší, tím víc ji možná docházelo, kdo do-
opravdy jsem. Proto nejspíš předala tobě 
svou dětskou pohádku, aby ses nebál.“
„Jdi pryč,“ sykl jsem. „Tady tě nepotře-

bují.“
„Omyl, přítelíčku! Podívej se,“ ukázal do 

dálky. „Všude jsem já. Každý mě má. Ně-
kdo víc, někdo míň. To já každého obvá-
žu jako stinný provaz! To já bráním lidem 
v rozletu!! To já mnohdy přikládám nůž 
k žilám!!! A to ze mě je nejhorší smrt – 
smrt ze strachu,“ odmlčel se. „Ale přes-
to… počet lidí, které jsem zabil, se rovná 
počtu lidí, které jsem zachránil. Ty víš, že 
jsem nezbytnou součástí života. Beze mě 
bys už nežil. Nikdo by se o nikoho ne-
strachoval!“

PO
VÍ

DK
A
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„Vím.“
„Dobře. Nespíš, ale nevíš, že teorie 

tvojí drahé máti je jen polopravdivá. 
Prý hledám jen slabé duše. Pfff. Já jsem 
všude. Kdo mnou pohrdá, tomu uká-
žu svou sílu. Dokážu vyhnat z tvého 
těla všechny ostatní smysly, až zbydu 
jen já a ty. Nikdo nemůže říct, jak moc 
dobře mě zná. To ví, až když mě DO-
OPRAVDY pozná. Žít se mnou zna-
mená brzkou smrt. Ani tvoje máma to 
dlouho nevydržela. Já tam byl, když se 
to stalo. Byl jsem tam já, radost, lho-
stejnost a smrt.“
„Jak tam mohla být i radost?“
„Radost má mnoho podob. Tenkrát 

měla podobu radosti z čiré smrti – ze 
zabití. Ti lidé doslova dychtili vidět mě 
v očích tvé matky. Pak už jenom lho-
stejně ukradli cennosti a zanechali ji 
smrti ve zkrvaveném stavu.“
Zhluboka jsem vydechl. „Proč jsi tady? 

Znáš její vrahy?“
„S tvou matkou jsem byl odmalička, 

ale teď je navždy pryč. Nechci se s tvou 
rodinou rozloučit, a tak jsem tu, abych 
byl s tebou jako Arg z pohádky. O vra-
hy se neboj, ale ještě chvilku je nechám 
běhat. Ty sám jsi mě dostatečně nepo-
znal, ale já to napravím…“ Rozletěl 
se proti mně. Žádný náraz. Jen temno 
a pak už nic.
Probudil jsem se do šedého rána. Hla-

va mi třeštila. Byl to sen nebo skuteč-
nost? V přízemí něco vrzlo. Cvakla kli-
ka, ale žádné kroky. Zapraskal dřevěný 
strop. Teď mi vše došlo. Co se stalo 
mámě, může se stát i mně, stejně bru-

tálně. Vrazi jsou stále volní. Nyní vím, 
kdo bude se mnou. Teď a napořád.
Arg!

Věra Nývltová (*2005)
Studentka gymnázia. Ze všeho nejra-
ději čte knihy (lhostejno jaké tloušť-
ky), nebo se věnuje různým ručním 
pracím. Ráda vytváří různé příběhy, 
které však píše většinou do šuplíku. 
Přesto se již zúčastnila několika lite-
rárních soutěží. Za svůj největší dosa-
vadní úspěch považuje finálové umís-
tění v soutěži O krvavý brk.
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Kromě mnoha subjektivních superlati-
vů se americký seriál Twilight Zone dá 
honorovat a obdařit nezpochybnitelnou 
etiketou – je to průkopník a předchůdce 
pozdějších fantastických povídkových se-
riálů, jak je známe dnes. On byl ten první, 
který položil základní kámen, přiložil brk 
na tabula rasa a navždy ji poskvrnil prv-
ní základní startovací čárou pro formát 
a styl fantasy, sci-fi a horrorových televiz-
ních seriálů.
Za vším stál duchovní i praktický otec 

projektu, producent, scenárista (např. 
Planet of the Apes) a svého času aktivní 
boxer Rod Serling (1924-1975). Během 

2. světové války se dobrovolně přihlásil 
do armády, kde byl v rámci jednotky, jíž 
se přezdívalo Četa smrti, nasazován do 
komplikovaných a nebezpečných opera-
cí. Po propuštění z armády v roce 1946 se 
vrhl na studium literatury a živil se jako 
testovací parašutista. Později pracoval 
v rádiu, sbíral zkušenosti jako herec a sce-
nárista v několika rádiích. Roku 1949 
vyhrál soutěž o nejlepší scénář pro pořad 
Dr. Christian stanice CBS. Po prvních 
neúspěších a odmítnutích (jeho věci by 
údajně posluchači nechtěli slyšet), se ko-
nečně uchytil a v roce 1950 nastoupil jako 
profesionální scenárista pro rádio WLW 
v Cincinnati. Ovšem již o rok později 
přestupuje z rádia do televize a pokouší se 

„Existuje pátá dimenze, skrytá za tou, 
která je známá člověku. Je to dimenze 
rozsáhlá jako vesmír a nadčasová jako 
nekonečno. Nachází se na rozhraní mezi 
světlem a stínem, mezi vědou a pověra-
mi. Leží mezi hlubinami lidského strachu 
a vrcholem jeho vědomostí. Je to dimenze 
imaginace. Je to území, které nazýváme 
Zóna soumraku.“
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prorazit jako spisovatel. Úspěch a zájem 
o jeho práci mu v roce 1955 přinesl scénář 
epizody Patterns z televizního pořadu 
Kraft Television Theatre. Po jejím odvy-
sílání domácí telefon Serlingů nepřestával 
vyzvánět. A Serling začal být vytíženější. 
Jenže mu začala vadit cenzura, omezující 
povahu jeho příběhů a tak se je rozhodl 
zasazovat do fantastických světů a sci-fi 
kulis. Oslovil Raye Bradburyho, který se 
stal jeho mentorem, rádcem a brzy také 
přítelem. V roce 1958 Serling produkoval 
televizní film The Time Element. Příběh 
Serling zamýšlel jako úvodní díl vlastní-
ho seriálu, ale dostal nabídku z těch, které 
se neodmítají, a udělal z příběhu o muži, 
který se vrátí v čase den před útok na Pe-
arl Harbor samostatný hodinový příběh. 
Myšlenky na fantastický televizní seriál 
jej však neopouštěly a jeho zrodu pomohl 
úspěch The Time Element. CBS mu totiž 
nabídla možnost seriál zrealizovat.
Nadšený Serling se vrhl do práce, seri-

ál produkoval, uváděl a zakončoval ka-
ždý díl (zpravidla s nezbytnou cigaretou 
v ruce a velmi trefným komentářem) 
a zpočátku psal ke každému z nich scé-
nář. Brzy mu došlo, že celý seriál sám 
neutáhne a nezvládne ho živit kvalitní-
mi příběhy a tak o pomoc požádal Raye 
Bradburyho. Ten měl ovšem podmínku, 
že v jeho scénářích nedojde ke změně 
ani jediného slova, což pro Serlinga bylo 
neakceptovatelné. Ke spolupráci tak ne-
došlo, Bradbury místo sebe doporučil 
několik fantastických autorů. Ti již byli 
spolupráci přístupnější a tak se k seriálu 
přidali Charles Beaumont, George Clay-

ton Johnson a Richard Matheson. Pozdě-
ji se adaptovaly povídky např. Henry Sle-
sara či M. W. Wellmana. I přesto Serling 
napsal kolem 70 % příběhů ze všech 156 
dílů, které vznikli během čtyř let (1959-
1963) a odvysílány byly během pěti let 
(1959-1964) pro pět sérií.
V černobílém, půlhodinovém (výjim-

kou je čtvrtá série, kdy tvůrci prodloužili 
stopáž jednotlivých dílů na celou hodi-
nu, nejednou ke škodě příběhu) formátu 
a s jasně danými samostatnými příběhy 
v každém díle, Twilight Zone na televiz-
ní obrazovky vtrhl 2. října 1959. Fantas-
tický záběr seriálu byl neuvěřitelně široký, 
od klasických sci-fi příběhů své doby, přes 
mrazivě i poeticky zabarvené fantasy až 
po syrové a husí kůži nahánějící horro-
ry. Tu čistě hravé, jindy se vztyčeným 
výstražným prstem (nezapomínejme, že 
studená válka byla v plném proudu a sa-
motný Serling nelibě nesl vlastní zku-
šenosti s postmccarthyovským honem 
na čarodějnice, který zasahoval i do jeho 
předchozí tvorby a omezoval ji), v několi-
ka případech sociálně kritické či zabalené 
vážnými myšlenkami. Příběhy se věnovali 
jak době, prostředí, společnosti, tak i sa-
motnému člověku, jeho chování, myšlení 
a postavení nejen ve společnosti ale i ve 
světe a vesmíru jako celku.

„Jste na cestě do jiné dimenze. Dimen-
ze vnímané nejen zrakem a sluchem, ale 
i myslí. Tato cesta vede do podivuhodné 
země, jejíž hranice tvoří představivost. 
Ukazatel před vámi se nemýlí. Příští za-
stávka: Zóna soumraku.“
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Žánrově se jednotlivé díly prolínaly, 
vpíjely, ale působily i zcela samostatně 
a vymezeně. Z našeho žánrového pohle-
du mrazilo svým (a nějakým) způsobem 
z každého, protože bez ohledu na kvalitu 
a konkrétní zabarvení jednotlivých dílů, 
seriál měl velmi silnou, místy až nesku-
tečnou atmosféru, což je jedna z jeho 
hlavních premis, některé příběhy půso-
bivě pracovaly přímo s šokem, krátce se 
však zmiňme jen o několika vyloženě 
horrorových.
Escape Clause (01x06) je příběhem hy-

pochondra, který uzavře smlouvu s Ďáb-
lem, ne přímo, aby získal nesmrtelnost, ale 
„jen“ stovky, tisíce let. Až děsivě komický 
začne příběh být, když hlavní hrdina za-
čne zkoušet, zda smlouva funguje. Příběh 
sice vychází z klasických a lety i způ-
soby zpracování prověřených strašidel-
ných příběhů o přáních, tohle však není 
o škodolibosti přání, ale o škodolibosti 
a samolibosti člověka. Richard Matheson 
přispěl až existenciálním sci-fi horrorem 
And When the Sky Was Open (10x11) 
v němž má při návratu z kosmu nehodu 
vesmírná loď a tři kosmonauti z ní skončí 
v nemocnici. Dva z nich jsou propuštěni. 

Jeden z nich zmizí a jako by nikdy nee-
xistoval. Jenže druhý z propuštěných si 
ho pamatuje. Z dnešního pohledu snad 
až klasická zápletka s ještě klasičtější po-
intou, v seriálu však povedeně a působi-
vě zpracována. Na palubu kosmické lodi 
přivádí i mrazivě děsivý příběh Elegy 
(01x20). Její posádka totiž, po milionech 
světelných let, přistane na… hřbitově. 
Není to však jen tak obyčejný hřbitov (ji-
nak by se asi do Zóny soumraku nedo-
stal), je to hřbitov plnící sny. Ty poslední. 
A posádka neuváženě svá největší přání 
vysloví. Příběh má nádherně misantro-
pický nádech shrnutý do hesla: „Tam, 
kde jsou lidé, nemůže být mír.“ K jedněm 
z nejděsivějších (neboť slovo nejstraši-
delnější není tak výstižné) a nejsilnějších 
příběhů seriálu patří The Monsters Are 
Due on Maple Streets (01x22) o jedné 
obyčejné ulici obyčejného předměstí, nad 
níž proletí snad meteorit, snad mimo-
zemšťané, a všechno je najednou jinak. 
Nejde proud, nefunguje nic, jen občas 
něco. Mezi lidi se okamžitě vplíží nedů-
věra. Opravdu silný opar padesátkové-
ho, studeně-válečného psychologického 
sci-fi horroru. Příběh o lidské paranoie 
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a podléhání davové psychóze. O lidské 
slabosti a tuposti. O strachu. Přesně tohle 
často zabíjí. Až nervy drásající horror.
Opravdu mladičký William Shattner 

se objeví v hlavní roli příběhu Richarda 
Mathesona Nick of Time (02x07). Jde 
o až lehce škodolibý psychologický horror 
o pověrčivém muži, který se nechává 
lehce ovlivnit a strhnout předpověďmi. 
Popravdě, opravdu horror s takovým 
člověkem žít, jak se přesvědčí jeho novo-
manželka. V A Penny for your Thoughts 
(02x16) začne muž slyšet myšlenky cizích 
lidí. Snad v tomhle díle našel Stephen 
King inspiraci pro svou Mrtvou zónu. 
Stejně však budete při sledování a po 
něm myslet jen na jedno – je představi-
tel hlavní role otcem Jima Carreyho nebo 
ne? Vpravdě solipsistický horror o hrůze 
lapené ve smyčce noční můry je pak Sha-
dow Play (02x26).
Milovníky kulečníku, konkrétně poolu, 

jistě zaujme A Game of Pool (03x05). 
Vypráví o hráči, který chce být nejlepší. 
Vyzve tedy mrtvého mistra. A on vý-
zvu přijme a zahrají si o hrdinův život. 
Zápletkou jednoduchá, obsahem vel-
mi silná a lidská povídka. Klasické sci-fi 
o návštěvě mimozemšťanů na zemi a se-
tkání s nimi, které se zvrhne v drsnější až 
horrorovou pointu nabízí To Serve Man 
(03x24). A to vše jen díky nepochopení 
souvislosti a jednomu přehlédnutí.
Až nosným dílem celé značky (jak si 

povíme později) se stal příběh Richarda 
Mathesona v režii Richarda Donnera Ni-
ghtmare At 20 000 Feet (05x03) o chla-
píkovi, který se po psychickém zhrou-

cení vrací ze sanatoria letadlem. Během 
letu však za oknem na křídle zahlédne 
zvláštního tvora. V hlavní roli paranoid-
ně-panického psychologického teroru 
opět William Shattner. Je to přesně ten 
příběh, který parodoval Freddy Krueger 
ve svém seriálu. V žádném pořádném 
horrorovém spektáklu nesmí chybět pa-
nenky. Proti mluvící panence Talky Tina 
tak v Living Doll (05x06) stojí toxicky 
maskulinní hajzl Telly Savalas. Jde svým 
způsobem o jednoduchý, ale díky skvěle 
provedené panence a ještě skvělejšímu 
Savalasovi velmi působivý panenkovský 
horror. A aby toho nebylo málo, matka 
dívky, která si Talky Tinu pořídí, se jme-
nuje Annabelle. Náhoda? Alegorií odci-
zení a samoty je Stop Over in a Quiet 
Town (05x30). Příběh mladého páru, 
který se po návratu z večírku probudí 
v bytě, který nezná. Zjistí, že všechno je 
jen atrapa a nefunkční kulisa. Dokonce 
i veverka venku je vycpaná. Prostě místo, 
kde nechcete být, protože to je… Hodně 
dobrá pointa.
V seriálu se objevilo hned několik her-

ců, jejichž jména se proslavila až později. 
To, ze současného hlediska, dává Twili-
ght Zone nový, zábavnější rozměr, ono 
odhalování, jak vaši, v nejednom případě 
již mrtví, oblíbení herci vypadali, když 
byli mladí, začínali a ještě je skoro nikdo 
neznal. Namátkou zmiňme jen: Charles 
Bronson, Robert Redford, Peter Falk, 
Dennis Hopper, Cloris Leachman či Burt 
Reynolds. Z těch starších herců se pak 
před kamerou objevila např. hvězda ně-
mých grotesek Buster Keaton. Jednotlivé 
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příběhy nejednou oplývaly originálním 
přístupem, nejen co se týče zpracování, 
ale i zápletek, vyvrcholení, zvratů a point. 
Seriál si získal obrovskou fanouškovskou 
a diváckou základnu, posbíral také něko-
lik cen. V roce 1963 získal za seriál Rod 
Serling Golden Globes coby nejlepší te-
levizní režisér/producent a v roce 2012 
seriál cenu Saturn v kategorii Nejlepší te-
levizní DVD vydání. Profesní organizace 
Writers Guild of America pořad v roce 
2013 označila za třetí nejlépe napsaný 
seriál všech dob. Časopis TV Guide pak 
za druhý nejlepší sci-fi seriál. Časopis Ro-
lling Stone seriál v roce 2016 zařadil na 7. 
příčku v seznamu 100 nejlepších televiz-
ních pořadů všech dob. Začtete-li se do 
komentářů na různých databázích, super-
lativy se v nich nešetří. Zcela oprávněně.

Serlingův námět však nezaujal jen svou 
pětiletou existencí. Zaryl se do análů te-
levizní produkce a podvědomí natolik, že 
se jeho jméno stalo (byť v podstatě v epi-
zodických návalech) nejdéle existujícím 
seriálem.
Počátkem 80. let se značky chytili filmoví 

hračičkové své doby John Landis, Steven 
Spielberg, Joe Dante a George Miller 
a natočili povídkový film Twilight Zone: 
The Movie (Zóna soumraku, 1983), je-
muž věnujeme samostatnou recenzi na 

jiném místě tohoto čísla. Zmiňme jen, že 
jeden z příběhů je moderním remakem 
povídky Nightmare At 20 000 Feet ze 
třetí řady seriálu.
Jen o dva roky později (a deset let po 

Serlingově smrti) se, snad nakopnuté ce-
lovečerním filmem, The Twilight Zone 
(Pásmo soumraku, Stínová zóna 1985) 
koncem září vrátilo na televizní obra-
zovky. Tentokrát jen ve třech barevných 
sériích a celkem 65 dílech a v koprodukci 
Velké Británie, Kanady a Spojených stá-
tů. Stopáží se příběhy lišily v každé sérii. 
V té první se do 45 minutového pořa-
du vešly někdy i tři příběhy s délkou od 
osmi minut po půl hodiny. Ve druhé sérii 
se do 25 minut vysílacího času vešly dva 
příběhy. Třetí série pak pokaždé obsaho-
vala jeden samostatný příběh. Zemřelého 
Serlinga coby průvodce nahradil jen do-
provodný hlas Charlese Aidmana, a to 
ještě ne v každém díle. Ne, opravdu ne-
dokázal Serlingův přínos každému dílu, 
jeho komentované povznesení ještě na 
vyšší úroveň, zastoupit a nahradit. Režie 
se chopili, mimo jiné, tehdy již zaběhlí 
žánroví režiséři, např. William Friedkin, 
Wes Craven, Tommy Lee Vallace či Joe 
Dante. Jako předlohy byly adaptovány 
povídky např. Harlana Ellisona, Henry 

„Odemkněte tyto dveře klíčem představi-
vosti. Za nimi je další dimenze. Dimenze 
zvuku. Dimenze vidění. Dimenze myš-
lení. Vstupujete do země stínu i hmoty. 
Předmětů i představ. Právě jste překročili 
hranice Zóny soumraku.“
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Slesara, Raye Bradburyho, Stephena Kin-
ga, Richarda Mathesona, Theodore Stur-
geona, Rogera Zelaznyho, včetně povídky 
Roberta R. McCammona Noční stíny, 
reflektující trauma z vietnamské války, 
kterou si česky můžete přečíst v antolo-
gii Hlas krve (Najáda, 1996). scenáristic-
ky na tomto „prvním revivalu Twilight 
Zone“ spolupracovali např. George R. R. 
Martin, Tommy Lee Wallace, Ron Cobb 
či Haskell Barkin. Byly využity i pů-
vodní scénáře Roda Serlinga a Charlese 
Beaumonta. Herecky seriál nabízí tváře 
např. Bruce Willise, Frances McDor-
mand, Tobeyho Maguirea, Johna Came-
rona Mitchella, Roberta Downeyho Sr., 
Wese Cravena, Kane Hoddera, Louise 
Fletcher, Kennetha Welshe nebo Harry-
ho Morgana. Poslední epizoda třetí série 
byla odvysílána 15. dubna 1989 a pak se 
Zóna soumraku zase zahalila temnotou.
Na celých pět let, než se na televizních 

obrazovkách objevil Twilight Zone: Rod 
Serling´s Lost Classic (1994). Tento, po-
měrně zapadlý a pozapomenutý, dvouho-
dinový televizní film obsahuje dvě povíd-
ky podle Serlingových scénářů, v úpravě 

Richarda Mathesona. V prvním příběhu 
nás hlavní hrdinka zavede do kina na 
film, který však brzy z plátna servíruje 
události z jejího vlastního života. Ruku 
na srdce, zůstali byste v podobném přípa-
dě vy sami až do konce, abyste zjistili, co 
bude dál? Ve druhé povídce, odehrávající 
se ve druhé polovině 19. století, se vydá-
me na tajemný ostrov s jedním lékařem. 
Přesně tam ho totiž zavede pátrání po 
záhadném poranění hlavy pacienta, který 
mu zemřel po úspěšně provedené operaci. 
Druhý příběh vychází ze Serlingova ne-
dokončeného celovečerního scénáře. Re-
žíroval Robert Markowitz, herecky zaští-
tili např. James Earl Jones, Jack Palance, 
Heidi Swedberg nebo Gary Cole.

K seriálovému formátu se značka vrátila 
v září 2002, kdy se na stanici United Pa-
ramount Network objevil první díl Ever-
green (Osada Evergreen) nové, a tento-
krát jen jedné jediné, řady The Twilight 
Zone (2002), produkované Kanaďany 
a Američany. Třiačtyřiceti příběhy pro-
vázel tentokrát sympatický Forest Whi-
taker. A jako by úvodní díl chtěl symboli-
zovat směřování nového uchopení seriálu. 
Zatímco Serlingovy série byly produktem 
vyloženě pro dospělé, minimálně tedy vy-
spělé a přemýšlivé publikum a osmdesát-
kové uchopení stylově rodinné, toto jako 
by bylo zaměřené vyloženě na mládež. 

„Cestujete do jiné dimenze. Do dimenze 
jiných tvarů i jiných zvuků. Do dimenze 
jiného myšlení. Cestujete do podivuhod-
ného prostoru, jehož hranicí je jen před-
stavivost. Vstupujete do zóny soumraku.“
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Tomu odpovídá moderně znějící znělka 
(kombinující seriálový motiv s kapelou 
Korn), zapojení některých prvků (rap, 
rocková muzika, graffiti) a zpěváků a ra-
perů (Usher, Method Man). Z kontrastně 
(sub)žánrové směsi se stala jakási obecně 
mysteriózní spotřební omáčka, bez výraz-
ných záběrů a otázek. Příběhy jsou lehce 
povrchnější a kloužou spíše po povrchu. 
Jako by chtěly odrazit povrchnost a plyt-
kost doby v níž tato série vznikla. Jsou 
také poměrně (obzvláště ve střední části) 
jednotvárné – jedna pointa, jedno posel-
ství, jedno svým způsobem se opakující 
téma, jedno vyvrcholení. Horrorově tato 
série zaujme hlavně ve svém závěru, kdy 
dojde např. na remaky dvou z nejlepších 
dílů z černobílé verze. Jde o Eye of the 
Beholder (Otázka vkusu, 38), v němž pa-
cientka leží s ovázanou hlavou v nemoc-
nici po jedenácté terapii obličeje a děsí se 
svého vzhledu. Vizuální díl působící na 
vnitřní smysl a prvotní šok, v kritice futu-
ristického (?) světa konformity a naprosté 
absence individuality. Druhým remakem 
je The Monsters are on Maple Street 
(Vetřelci v Maple Street, 31). Úvod na 
uliční schůzi je opravdový, syrový a ryzí 
realistický horror. Kromě remaků tato 

série po čtyřiceti letech navázala na je-
den z dílů Serlingových sérií a v It‘s Still 
a Good Life ( Ještě pořád je to dobrý 
život, 30) ho rozvedla do pokračování. 
Setkáváme se v něm s hlavním hrdinou 
původního příběhu a jeho malou dcerou, 
u níž se projevují stejné schopnosti jako 
u otce. Ten je totiž schopen kohokoliv, 
kdo mu vadí a rozzlobí ho, nechat zmizet 
v kukuřici. Z celé série je vyznění příběhu 
nejvíce kontrastní. Zajímavé díly se na-
jdou ovšem i napříč sérií. Hned úvodní 
díl Evergreen (Osada Evergreen, 01) je 
stylovým komunitním horrorem o rodin-
ce, která se přestěhuje do uzavřené ko-
munity s tuhými pravidly, protože starší 
dcera zlobí. Komunita hezká, až z toho 
mrazí, protože nic nevyděsí více a spoleh-
livěji, než druhý člověk a neustále omíla-
ná věta: „Je to pro tvoje dobro.“ Protože 
nejvíce zla může napáchat právě člověk, 
který koná dobro, respektive, je o tom 
přesvědčen. Kromě toho příběh odhaluje 
temnou stránku recyklace. V jiném příbě-
hu Matthew nepomůže bližnímu v nouzi. 
A Shades of Guilt (Svědomí, 03) a pocit 
viny začne nabírat až fyzických kon-
tur. Sociálně-kritický podtext už je pak 
vlastně jen bonusovým dodatkem k ji-
nak niterně tísnivému a lidsky děsivému 
horroru. Formálně dokonalost neexistuje. 
Můžeme o tom vést zanícené filosoficko-
-umělecké disputace, ale pakliže se něco 
jakkoliv vnímané dokonalosti přiblíží, je 
na tom zpravidla vždy něco v nepořádku 
a děsivého. Přesvědčí se o tom i hlavní hr-
dinka, která po dokonalosti baží. Ale když 
její život, respektive její okolí začne absol-
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vovat Upgrade (Nová verze, 13) k doko-
nalosti, má to, samozřejmě, své následky. 
A Annie začne docházet, že dokonalost 
není tak úžasná. Příběhem své doby je 
Mr. Motivation (Motivace, 18) a je to 
až skrytě komický příběh o hračce pro-
ti stresu, která začne fungovat. Parafrá-
zí jednoho z příběhů černobílé verze se 
může jevit The Path (Cesta, 24) o novi-
nářce, která natrefí na jasnovidce (v po-
dání rapera Method Mana) a ve svém 
skepticismu si nechá odhalit budoucnost. 
Jenže brzy začne být na věštbách doslo-
va závislá. A začne jí to ruinovat život. 
O psychosomatické síle lidské před-
stavivosti, imaginace a síly pojednává 
The Placebo Effect (Hypochondr, 34). 
V něm doktorku pravidelně navštěvuje 
hypochondr (v podání Jeffreyho Comb-
se) a ta ho odbývá placebem. Jenže ten-
tokrát jsou jeho příznaky očividné – rudé 
oko, vyrážka na hrudi. Je knihkupec a tvr-
dí, že chytil virus, o němž se píše v jedné 
sci-fi knize. Brzy se ukáže, že nakažených 
je více, včetně doktorky samotné. K nej-
lepším dílům série (neodkazujícím na 
starší díly) jistě patří The Pharao‘s Curse 
(Proměna 36) o mladém a nadějném ilu-
zionistovi, který se od staršího kouzelní-
ka snaží získat tajemství kouzla Farao-
nova kletba. Její tajemství se předává jen 
těm nejlepším. Jenže i ten nejlepší iluzi-
onista se dá ošálit. Těsně v jeho závěsu je 
pak „tradiční“ panenkovský příběh The 
Collection (Sbírka, 37). V něm hlídačka 
dětí dostane na starosti dost podivnou 
holčičku. S obrovskou sbírkou panenek. 
A prý má brzy dostat novou panenku. 

Holčička tvrdí, že panenky žárlí, když si 
hraje s někým jiným. Příběhově a obsa-
hově zajímavý je pak The Executions of 
Grady Finch (Anděl strážný, 40), uka-
zující, že i anděl strážný má smysl pro 
spravedlnost. Něco, co se zpočátku tváří 
jako protest proti trestu smrti se nakonec 
promění v příběh o tom, že v životě lid-
ském jsou důležité určité kroky. Jen pak 
lze lidský život uzavřít.

Naposledy se znělka pořadu zatím ro-
zezněla 1. 4. 2019, kdy stanice CBS 
odvysílala první díl nového zpracování, 
tentokrát opět již jen v US produkci The 
Twilight Zone (2019). V letech 2019 
a 2020 bylo ve dvou řadách odvysíláno po 
deseti dílech. Průvodce příběhy je tento-
krát Jordan Peele. Stejně jako v předcho-
zím zpracování, i zde se výrazněji pouka-
zovalo na problematiku nejen současné 
konzumní společnosti, ale i jednotlivých 
jejích součástí (menšiny, ženy, politické 
skupiny) a tu a tam odkazovalo na své-
ho černobílého předchůdce (hned druhý 
díl první série se jmenuje Nightmare at 
30,000 Feet). Variací na Invasion of the 
Body Snatcher by se mohl jevit příběh 
Not All Men (01x07) s Taissou Farmiga 
v hlavní roli, v němž se muži ovlivnění 
meteoritem stávají bestiemi útočícími na 
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ženy. Meet in the Middle (02x01) roz-
víjí problematiku navazování telepatic-
kých spojení s cizinci, věštec se pak vrací 
v příběhu herce, který riskuje všechno, 
aby neprošvihl svůj velký kariérní zlom 
The Who of You (02x03). Pro povahu 
a vyznění Twilight Zone je jak dělaný 
temně romantický Try, Try (02x09), 
spirálově vyprávěný příběh Marka, který 
opravdu touží po Klaudii a podaří se mu 
ji oslnit svými zázračnými schopnostmi. 
Během jejich setkání však dojde k odha-
lení pravého zdroje jeho charisma.
Tímto se stínová zóna soumraku uza-

vřela. Doposud. Zda ještě někdy roztáh-
ne své temné chmury do našich obydlí 
či kinosálů, je otázkou. O jednotlivých 
sériích a zpracováních si můžeme myslet 
cokoliv, jedno však zůstává jasné: základ-
ní koncept Twilight Zone je svým způ-
sobem jedinečný a prototypní. Název, 
respektive fráze „twilight zone“ se do-
konce dostala do běžné mluvy, v americ-
ké angličtině se stala označením divného 
zážitku nebo pocitu neskutečna. Seri-
ál samotný se stal kultem, jeho úvodní 
zpracování dodnes uznávaným a obdi-
vovaným televizním pořadem s nesku-

tečnou atmosférou a hloubkou. Ty další 
zpracování vlastně jen odrážejí ducha 
dané doby. Upřít rozhodně nelze fakt, že 
Twilight Zone v čele s Rodem Serlin-
gem stáli u zrodu fantastického (a svým 
způsobem horrorového) seriálu tak, jak 
ho známe dodnes. Stal se předobrazem, 
z něhož je dodnes čerpáno a na nějž je 
odkazováno. Seriál má co nabídnout 
a je v něm z čeho vybírat. V široké šká-
le a paletě. A nejednou až na samotnou 
dřeň stínů a hrůzy. Protože ač z různých 
dob, jeho záběry (a závěry?) jsou nadča-
sové. Přicházejí totiž ze zóny soumraku, 
stínové zóny, v níž čas a zvyky plynou 
trochu jinak. Ostřeji, pronikavěji, důraz-
něji, osudověji.

Honza Vojtíšek



81

Mangy z krajin horroru není nikdy dost. 
Minimálně mně se zdá, že dovede propojit 
kresbu s příběhem o cosi lépe než klasic-
ký západní komiks. A díky tomu si může 
dovolit jít víc do hloubky; což je u temné 
literatury jaksi esenciální. A tak se vedle 
známějších autorů a kreslířů, jako je zná-
mý Junji Itô či v minulém čísle recenzova-
ný Haruto Ryo, dnes podívejme na lehce 
zapadlou mangu Skrýš (Hideout, 2018), 
kterou má na svědomí Masasumi Kakiza-
ki. Copak se na jejích stránkách skrývá?

Hideout
Překlad: Anna Křivánková
Vydavatel: Crew
Rok českého vydání: 2018
Počet stran: 216

Tahle manga začíná netradičně. Barevně. 
Což vás, pokud jste tento „japonský ko-
miks“ nikdy dříve v rukou nedrželi, může 
o okamžik později zmást. Ale nebojte – 
jakmile vám hlavní hrdina začne vyprá-
vět, jak se do své nezáviděníhodné situace 

dostal, nastane návrat k černobílé klasice. 
Druhá poznámka pro nováčky – začnete-
li ve své nezkušenosti číst ze špatné strany, 
nenajdete v tomto svazku stopku vysvětlu-
jící správný postup (což může vést k tomu, 
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že si nejdřív přečtete konec a skončíte ve 
čtenářském Pekle, takže dejte bacha). 
Tedy jen pro rutinní zopakování; mangu 
čteme zprava-doleva. Začínáte tedy z ev-
ropského hlediska číst „zezadu“, následuje 
box vpravo nahoře, poté box vlevo naho-
ře… citoslovce, dialogy a jiné efekty pak 
následují stejným systémem. Dá se na to 
zvyknout překvapivě rychle, asi jako když 
se učíte jíst hůlkami.

Příběh nám vypravuje Seiichi Kirishima 
– mladý spisovatel, manžel i otec. U lecče-
ho bych rád uvedl bývalý, ale to by mohlo 
smrdět spoilery, takže se nechejte překva-
pit. Každopádně ho na počátku příběhu 
zastihneme nahého, pevně spoutaného 
v malé cele kdovíkde a co hůř, mezi prkny 
„dveří“ se na něj cosi ohavného dívá. Něco 
s vypoulenýma, nepříčetnýma očima, kte-
ré v životě viděly jen temnotu. A Seiichi 
vzpomíná a přemílá v paměti, kde se stala 
chyba. Vrací se do chvíle, kdy se během 

dovolené v ostrovním ráji snaží usmířit se 
svou ženou Miki. Je mezi nimi znát urči-
té napětí a chlad, jehož původ je sice už 
během první kapitoly načrtnut, nicméně 
celá spirála viny se táhne napříč příběhem 
prostřednictvím prostřihů do minulosti. 
A taky se poměrně záhy ukáže, že se do 
toho lijáku v pralese vypravil ne proto, aby 
se s Miki usmířil – ale proto, aby ji zabil. 
Koneckonců, ten ostrov je starým bojiš-

těm a pokud se mezi pozůstatky v pralese 
objeví jedna kostra navíc…
Byl by to asi zatraceně rychlý příběh, kdy-

by se mu to povedlo hned, takže čekejte 
komplikace. Nakonec, ono rozhodnutí za-
bít milovanou osobu – a nyní vlastně ne-
náviděnou – nikdy nepřijde jen tak zčis-
tajasna. A tak skrze dějové průhledy do 
minulosti pozorujeme, jak se štěstí zprvu 
normálního a relativně šťastného páru ne-
pozorovaně drolí v popel a propadá mezi 
prsty až na úplné dno. Některé věci se 
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prostě v životě stanou, byť tragické; a v ta-
kovém případě lidé začnou hledat vinu. Ať 
už je společná nebo žádná, nikdy by ji ne-
měl nést jediný člověk. Je-li tato rovnováha 
narušena, slabší článek bude pochopitelně 
trpět. Ale kolik je toho člověk schopný 
psychicky snést, než mu definitivně rup-
ne v bedně? Pokud bych měl tento příběh 
hodnotit na základě psychologie postav, je 
zde dotažena až na dřeň.
Nicméně, ať už je minulost jakkoli kru-

tá, nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo 
být ještě hůř. Prostředí, ve kterém se hlavní 
protagonisté záhy ocitnou, je čirou perso-
nifikací lidské bolesti, utrpení a temnoty. 
Jsou to temné špinavé tunely, odkud nikdo 
neodejde nepozměněný. Pokud vůbec ode-
jde… Veškerý hnus je vyobrazen tak „nád-
herně“, že ten smrad div necítíte ze strá-
nek, křik zpoza stěn a tóny hlasu vnímáte 
tak zřetelně, že to nedokáže ani leckterý 
profláklý román. Dokonce i ony nenápad-
né zvuky v tichu tunelů vnímáte, jako byste 
tam byli… a ze tmy zírají nepříčetné oči 
místních obyvatel. Řekl bych, že minimál-
ně do tří čtvrtin této útlé mangy atmosféra 
po všech stránkách roste do nepříčetných 
rozměrů. Poté dojde k finální katarzi, která 
je víceméně očekávanou nutností vedoucí 
k závěru, který už každý čtenář v temnotě 
svého srdce podvědomě očekává.
Je to ostré, nekompromisní a velmi temné. 

Přesto je zde cosi, co mi brání celý příběh 
přijmout na sto procent. Domnívám se, 
že je to skryto v detailech. Uvedu příklad; 
monstrum drží v cele krásnou mladou 
ženu, nyní již víceméně apatickou a ode-
vzdanou. Všichni si asi domyslíme, k čemu 

ji tam má a proč po tunelech pobíhá by-
tost hledající svou „mami“. Žena na sobě 
má jen potrhané zbytky oděvu a poměrně 
celistvý kus spodního prádla. A aniž bych 
chtěl působit jako uslintaný prasák, v rámci 
realističnosti mi nepřijde pravděpodobné, 
že by z ní nadržené osamělé monstrum 
zrovna tento kus oděvu neservalo. Jasně, 
tohle je jeden jediný příklad a kdybychom 
chtěli, nějaké vysvětlení najdeme vždycky. 
Jenže takových „detailů“, které praští do 
podvědomých myšlenek s razancí ledové 
dešťové kapky najdete mnohem více. Ne, 
že bych si nějak potrpěl na detailní popisy 
(ve skutečnosti mám raději domýšlení), ale 
v některých ohledech (mezi dalšími uveď-
me kupříkladu určitou „nesmrtelnost“ po-
stav) to prostě vidím černé na bílém. Abych 
ale byl fér – strohý příběh šlape jak nama-
zaný stroj a čtenář nemá zas tolik času, aby 
se v něm kdovíjak nimral.
Autorem příběhu, kresby i působivé obál-

ky je již v úvodu zmiňovaný Masasumi 
Kakizaki. Ve velmi osobně pojatém do-
slovu přiznává, že tvorba tohoto příběhu 
pro něj byla spíše jednorázový detox. Což 
je rozhodně skvělý (a fungující) důvod, 
proč se do horrorové tvorby pustit. Ačko-
li další horrorové záležitosti (je autorem 
westernové komiksové série Zelená krev) 
na svědomí zatím podle všeho nemá, k po-
dobným záležitostem by se rozhodně vrátit 
mohl. Má na to talent.
Doufám, že autorovo přání zůstane napl-

něno a Skrýš si najde další spokojené čte-
náře, kteří tento kus uklidí do temnoty své 
knihovny – kde bude číhat na další nepři-
pravené čtenáře… Ondřej Kocáb
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Populární seriál z konce padesátých let 
získal tribut v roce 1983 a to hned z ru-
kou čtyř významných tvůrců. Vznikl 
celovečerní film rozdělený na čtyři po-
vídky, jednu každou pak zpracovali John 
Landis, Steven Spielberg, Joe Dante 
a George Miller. 

Zóna soumraku
Režie: John Landis, Steven Spielberg, 
Joe Dante, George Miller
Scénář: George Clayton Johnson, Meli-
ssa Mathison, Robert Garland
Délka: 97 min.
Původ: USA
Rok: 1983
Hrají: Dan Aykroyd, Nancy Cartwright, 
Kathleen Quinlan, Murray Matheson, 
Vic Morrow

První tzv. segment Time Out prováze-
la při natáčení příšerná tragédie (nehoda 
vrtulníku zapříčinila smrt dvou dětských 
herců a představitele hlavní role Vica 
Morrowa), příběh dle všeho zůstal nedo-

točen, nenabízí ani žádnou pointu. Vlast-
ně se dá říci, že toho nenabízí o mnoho 
víc. V kostce řečeno se ocitáme v osmde-
sátých letech, navzdory zvyšování životní 
úrovně populace USA zastihneme Billa 
Connora v těžké profesní situaci. 
Nebyl v práci povýšen, přičemž svůj bíd-

ný stav dává za vinu světovému židovstvu. 
Výtkami nešetří, obviní jedním šmahem 
i světové černošstvo i asiatstvo. Popuzený 
vybíhá z putyky, kde dštil síru na pomy-
slný konglomerát zla, jenže co to? Billy se 
náhle ocitl uprostřed Druhé světové a je 
ihned napaden esesáckou hlídkou jakož-
to neposlušný semita. Stejným kouzlem 
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se ocitne i v rukou členů KKK, zavítá do 
vietnamské džungle a upadá do hledáčku 
čety archetypů americké armády (Dallas 
z Phoenixu, Cleveland z Detriotu a další). 
Jeho proskoky časem nejsou nijak 

vysvětleny natož nějak vizuálně atraktivně 
pojaty. Umanutí scifisté si zde na své 
rozhodně nepřijdou. Cestování časem 
je tak dosti vágní, zbude jen tušení, že 
pointou mělo být poučení, jak to zástupci 
Billových obvinění měli v posledních 
sto letech velmi těžké a trable bílého 
heterosexuála ze střední třídy jsou úplné 
hovno proti tomu všemu. Trampoty páně 
Connora navíc nijak neděsí a těžko už 
dnes říct, zdalipak děsily v době vzniku 
snímku.
Segment druhý vznikl pod rukama Ste-

vena Spielberga. Jeho rukopis je sice patr-
ný, ale příběh, potažmo jeho zpracování, 
nepůsobí tak, jak jsme možná u Spielber-
ga zvyklí. Je to skromné, ale docela nudné 
a spíše pohádkové vyprávění, než něco, co 
z vás udělá hard core twilight fanouška. 
Přesuneme se do romantického domova 
pro seniory, kde kouzlící Afroameričan 
přičaruje několika gerontům pár okamži-
ků slastného dětství a radovánek s tím 
spojené. Zmíněný potulný 
dobroděj se pak přesune do 
jiného domova. A to je celé, 
milé děti. A jestli geronti 
neumřeli, udržují je tam při 
životě dodnes.
Třetí segment natočil jistý 

pan Joe Dante, což možná 
v mnohých vyvolalo příslib 
tzv. Dantovského pekla, 

toho se vám dostane i nedostane. Zále-
ží, jak se na celou věc chcete dívat. Nic-
méně se poprvé jedná o příběh, který 
už jakous takous děsivou atmosféru na-
vozuje. Přitom se jedná o celkem prosté 
story s docela pitomou pointou, přesto 
vás nějakým způsobem donutí plně si jej 
vychutnat. Svůj podíl na tom jistě bude 
mít i sympatická Kathleen Quinlan. Ta 
jakožto učitelka, která právě přikvačila 
na opuštěný středozápad USA s touhou 
začít nový život, setkává se s roztomilým 
klučinou Anthonym. Ten ji naláká k sobě 
domů. Tady už zapálený divák zbystří. 
Chování členů Anthonyho domácnosti 
je vskutku podivné. Jako by je vystřihli 
z laciného sitcomu. Proč se to děje, proč 
se chovají jako nechtění klauni, je úhr-
nem dosti zajímavé. Klidně bych označil 
příběh za nejlepší, je pouze škoda toho 
nanicovatého zakončení. 
Poslední segment bych klidně pracov-

ně označil Poplach v oblacích. Ovšem, 
na křídle letadla charterového letu se 
neprochází vyšňořený pan Tau, ani na 
nikoho nemává kouzelnou buřinkou. Je 
jím jakási ohyzdná bestie, pekelný dé-
mon nebo cosi tomu velmi podobné. 



86

O důvod víc k pořádné panice. Povídku 
natočil George Miller, který už měl za 
sebou světově velmi úspěšné snímky Ší-
lený Max a Šílený Max: Bojovník silnic. 
Jedná se o zdařile natočené dílo, patrně 
nejlepší z celého filmu. 

Twilight zone: The Movie skvěle za-
stupuje počiny osmdesátých let, plně vás 
to do té doby přenese, což může být pro 
mnohé příjemná reminiscence, pro jiné 
výlet do časů otců, kdy vznikaly skvělé 
filmové fláky, jen už dnes působí svými 
triky a vizuálem poněkud divně. Nicmé-
ně si troufám tvrdit, že asi nikomu evi-
dentně nenavodí těchto 100 minut plno-
hodnotnou hrůzu a napětí – o horroru 
se dá bavit pouze v jistých abstraktních 
rovinách. Otrlý divák snad ani těch 100 
minut nebude filmu obětovat, na své si 
přijde snad jen vášnivý nostalgik.

Michal Březina
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Neváhej, poutníče a kroky své stoč.
Východní vítr od moře vane,
neváhej – zlá bude ta noc.
Mlha se blíží, neváhej a dočkáš se dne.
Ztracené duše námořníků jak kámen 
kletba tíží.
Pařáty smrti ke břehu se plíží.

To se zpívalo ve známé baladě o měs-
tě Ketes. A dnes nastal právě takový 

večer přehoupnuvší se pomalu v temnou 
noc. Hedvábné vlasy noci čeřil vítr vanoucí 
od východu a ebenovou čerň jejích loken 
se snažil zakrýt závoj z potrhaných nitek 
mlhy. Ulice byla vydlážděná nepravidelně 
velkými mramorovými kostkami a v me-
zerách mezi nimi se ve svitu měsíce pří-
zračně leskla voda. Vzduch voněl svěžestí 
a také mořskou solí, nedávno sprchlo.
Právě od dláždění ulice se odrážel podivný 

zvuk. Rytmické cinkání se neslo vzhůru ke 
ztemnělému nebi. Každému, kdo ho zasle-
chl, při tom zvláštním zvuku přeběhl mráz 
po zádech.
Městskou ulicí procházela tajemná posta-

va. Nevelká, shrbená, oblečená do kabátu 

PO
VÍ

DK
A z hadí kůže. Byl to muž, starý jako město 

samo. Říkalo se mu všelijak – ve skuteč-
nosti se jmenoval Gedeon, avšak většina 
obyvatel mu neřekla jinak než noční cho-
dec. Když chodíval nočními ulicemi, jeho 
železem okované podrážky bot rozeznívaly 
ztichlé město prazvláštní tajemnou písní.
Všichni, kdo nemuseli ven, zůstávali při 

takovém počasí doma u krbu a modlili 
se, aby už nastalo ráno. Ti, jejichž dům se 
nacházel nedaleko mořského pobřeží, svůj 
domov rychle opouštěli – a měli k tomu 
velice dobrý důvod…
Mořská hladina připomínala roztříštěné 

sklo – pokrývala ji hustá pavučina navzá-
jem propletených bělostných paprsků, ob-
čas na povrch ze dna vystoupalo několik 
bublin. Ale pak…
…hladinu nedaleko od břehu cosi rozče-

řilo a vystoupilo to nad hladinu. Byl to 
obličej – nepřirozeně nafouknutý, poloprů-
hledný, hrající barvami od zelené až po 
fialovou. V prázdných očních jamkách se 
převalovalo bílé přízračné světlo a nateklý 
jazyk se v rozšklebených ústech kmital ne-
uvěřitelně rychle.
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Vynořil se další obličej. A zase. Další tvář. 
Nakonec zcela obklopily mořský břeh. 
První hlava začala vystupovat na malou 
písčitou pláž, avšak teprve teď na souši bylo 
vidět, že navazuje na kosternaté tělo, z nějž 
visely cáry masa ostře páchnoucího rozkla-
dem.
Leckomu by pouhá představa tohoto 

hrůzného výjevu způsobila žaludeční potí-
že, navzdory tomu se jeden odvážlivec pře-
ce jen našel. Gedeon, noční chodec, neza-
váhal ani na okamžik a přehradil umrlcům 
cestu vlastním tělem. „Vraťte se tam, kam 
patříte!“ vyzval je silným hlasem, jenž spíš 
připomínal zadunění vichřice než promlu-
vu člověka.
Poloshnilé hlasivky umrlých vydaly kráka-

vý zvuk – snad to mělo vyjádřit pobavení 
jejich majitelů nad Gedeonovým činem. 
V písku přibývaly další otisky nohou kost-
livců, mrtví pokračovali dál. Páchnoucí 
masa jejich těl se valila proti Gedeono-
vi připravena ušlapat ho a rozcupovat na 
malé kousíčky – tak, jako již mnoho lidí 
před ním.
Každý rozumný člověk by se v takové si-

tuaci pokusil alespoň o útěk. On však ne-
hybně stál a v momentě, kdy se k němu 
přiblížili první kostlivci, vytáhl cosi z kapsy 
kabátu.
Byl to boline – nůž se silnou srpovitě za-

hnutou čepelí z broušeného obsidiánu. 
Gedeon pevně sevřel kostěnou rukojeť 
pokrytou vyrytými znaky a třikrát rozsekl 
vzduch. Tři ohnivé linie protkly temnotu 
a spojily se v jeden kruh, který sevřel do 
pevného objetí všechny nezvané hosty. 
Svým dunivým hlasem Gedeon snadno 

přehlušil kvílivý jekot uvězněných monster. 

Odříkával monotónním hlasem prastarý 
text pro zahnání zlých sil. „Pamienn!“ pro-
nesl hlasitě poté, co vyřkl poslední slovo.
Ohnivý prstenec se ještě více zařízl do 

páchnoucí masy. Po vyřčení slova pamienn 
se vznesli umrlci do výšky několika metrů. 
Vzduchem se rozletěl intenzivní pach spá-
leného masa a na temnou zpěněnou hladi-
nu se začal sypat popel. Nad bílými stře-
chami města rezonoval děsivý jekot stovek 
vřískavých hlasů. Snad žádný z obyvatel 
města Ketes té noci nezamhouřil oko.

* * *
Poté, co noční samet nahradily pastelové 
barvy úsvitu, první odvážlivci opustili do-
mov a vyšli se podívat na tu zvláštní podí-
vanou.
Jaký byl jejich údiv, když uviděli, jak celou 

pláž a velkou část břehu pokrývá silná vrs-
tva našedlého, ještě doutnajícího popela…

Jana Karhanová (*2004)
Studuje gymnázium 
v Klatovech. Zpočátku se 
psaní věnovala jen spo-
radicky. V roce 2020 se 
přihlásila do soutěže Li-
terární kavárna, kterou ve 
své kategorii vyhrála. Od 
té doby píše pravidelněji 
a častěji, k čemuž jí po-
mohla i distanční výuka, 
poskytující více volného 
času. Získala čtvrté mís-
to v soutěži Spisonátor. 
Z žánrů má nejraději fan-

tasy a histo-rické příběhy, protože ji zajímají ději-
ny. Pro získávání nápadů je pro ni nedocenitelným 
pomocníkem hudba a šálek dobré kávy nebo čaje. 
Jejím oblíbeným citátem, s nímž se plně ztotožňu-
je je: „Čtenář prožije tisíc životů, než zemře. Člo-
věk, jenž nikdy nečte, prožije život jen jeden.“ od 
George R. R. Martina.
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Zem, kam jen hledí oko, 
jsou hroby. 
Tam výše převysoko 
jsou hroby. 

A hluboko tam v moři 
jsou hroby. 
A kde se hvězdy tvoří,
jsou hroby. 
(Augustin Eugen Mužík)

Pokud by se vytvořil žebříček českých 
básníků 19. století, kteří zasvětili tvorbu 
smrti, hrobům a hřbitovům, rozhodně 
by jednu z nejvyšších příček zaujal dnes 
již téměř zapomenutý Augustin Eugen 
Mužík (1859-1925).
Pocházel z Nového Hradce Králové, což 

je sídlo se zajímavou historií. Když byl ve 
druhé polovině 18. století Hradec Králo-
vé prohlášen za pevnost, došlo ke zbou-
rání všech původních předměstí. Obyva-
telům pak byla nabídnuta nová lokalita, 
na níž vyrostla obec Nový Hradec Králo-
vé. Dnes už je opět součástí mateřského 
města jako jeho místní část.

Augustin Eugen Mužík se zde narodil 
15. května 1859 v rodině truhláře Václa-
va Mužíka. Křtěn byl jako Augustin Jan 
Nepomuk. Zajímavé je to, že oba dědo-
vé měli shodné jméno Jan Mužík a žili 
v Novém Hradci Králové, ale v jiných 
číslech popisných. Tudíž Augustinova 
matka Terezie byla už za svobodna Mu-
žíková.

PR
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Vystudoval královéhradecké gymnázi-
um, poté nastoupil na filozofickou fakul-
tu v Praze, studia však nedokončil.
Poté se věnoval čistě literární činnosti 

a třel bídu s nouzí. Básník Antonín Kláš-
terský na to vzpomíná: „Místa v úřadě ani 
v redakci Mužík neměl, a tak žil jen z hono-
rářů spisovatelských, a byly to honoráře jistě 
skrovné, když většinou a zprvu výhradně 
psával jen verše. Dostal-li větší honorář, 
přával si, rád i v hostinci poseděl a zahrál si 
v karty, jindy trpěl nedostatkem.“ Jednou, 
když ho Klášterský navštívil, ležel Mužík 
za dne v posteli, až po bradu přikrytý pe-
řinou. Byl pod ní – nahý. Jediné oblečení 
si totiž dal vyprat. Spisovatel Karel Vika 
básníkovy existenční problémy vysvět-
luje i jinak: „Básník a redaktor Aug. Eug. 
Mužík byl rozený bohém. I když se stal re-
daktorem (…), nic se na tom nezměnilo, 
ani později (…). Měl potom příjmy velmi 
slušné, ale nemohl vyjít s penězi nikdy. Byl 
dutý pořád, (…). Některé své dloužky platí-

val, ale to bylo vzácné, jen když se někdo os-
tře přihlásil; jinak nechával všecko na vůli 
Boží.“
Mužíkův život negativně ovlivňoval 

i jeho trvale špatný zdravotní stav. Nech-
me zase promluvit Klášterského: „Ne-
mocen byl vlastně celý život. Již v prvních 
dobách své literární činnosti dal se prohléd-
nouti Thomayerem, a ten svěřil pak dů-
věrně svým mladým literárním přátelům: 
„S Mužíkem se rozlučte — je ztracen.“ Ale 
Mužík kašlal, kašlal, žil však a pracoval 
dále, a když později, snad po dvaceti letech, 
Thomayer ho prohlížel znovu, shledal k své-
mu velkému údivu, že stav jeho od první 
prohlídky nic se nezměnil. Přes to nebyl to 
stav záviděníhodný. (…) Jeden čas bydlil 
Mužík v jednom pokoji s Ant. Klosem, a ten 
mi tehdy vyprávěl, jak je to s Mužíkem zlé 
a jaké s ním zkouší trápení. Někdy večer 
zchvátil Mužíka tak prudký kašel, že klekl 
u odestlané postele, hlavu do peřiny zabořil, 
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a celým tělem mu to lomcovalo. Ale největší 
úzkosti vystál Klose, když Mužík v posteli 
četl. Malou petrolejovou lampu postavil si, 
aby viděl, do hlav na úzkou hranu čela po-
stele a když pak kašlal, tu lampa se všecka 
třásla, a Klose, leže na druhém, protějším 
loži, trnul strachem, kdy lampa spadne do 
postele, a viděl již peřiny a Mužíka v pla-
menech.“ Nejspíš právě existenční pro-
blémy a nemoc ho přivedly k originálně 
morbidní tvorbě.

Teprve od poloviny 90. let pracoval Mu-
žík v nakladatelství J. Otto jako časopi-
secký redaktor (v Besedách lidu, Ilustro-
vaném světě, Světozoru, Zlaté Praze). 
Tehdy se jeho finanční situace o něco 
zlepšila, navíc už o něj pečovala man-
želka Wilhelmina (Hrabalová, rozená 
Pštrossová), kterou si bral již jako vdovu 
roku 1891.
Přispíval poezií i prózou do všech vý-

znamnějších literárních časopisů. Josef 
Václav Sládek, přísný redaktor Lumíra, 
byl z veršů jeho prvotiny Jarní bouře pří-
mo nadšen a vyjádřil přání, aby mu právě 
takové verše posílal. Mužík pak o tom 
s úsměvem vypravoval: „A měl je tam všec-
ky! Všecky jsem mu poslal, ale nevytiskl je.“
Augustin Eugen Mužík byl činný 

v nejrůznějších kulturních institucích, 
pracoval v literárním odboru Umělecké 
besedy, roku 1887 byl spoluzakladatelem 
Klubu českých spisovatelů Máj (jednu 
dobu byl dokonce i jeho starostou). Za 
podpory spolku Svatobor, který byl za-

měřen na finanční pomoc českým spi-
sovatelům, vykonal v roce 1889 cestu na 
evropský jih, do Alp a na Jadran, v roce 
1895 pak procestoval Slovensko a Halič.
Měl prý jednu nectnost. Velmi rád si 

půjčoval knihy od přátel na věčnou oplát-
ku. Když mu jednou Antonín Klášterský 
vracel knížku se značným zpožděním 
a omlouval se, že ho nemohl nikde se-
hnat, Mužík ho chlácholil: „Ale (…), to jsi 
nemusil – já taky knihy nevracím.“
Na sklonku života ho už tuberkulóza 

velmi omezovala. O zdravotním stavu 
musela jeho příteli Klášterskému refe-
rovat v dopisech Mužíkova manželka. 
Jednou prý připsal pár slov i on sám: 
„Už je mi trochu lépe, krev mně přešla.“ 
To však bylo jen nadechnutí Smrti před 
konečným rozmachem kosou. Augustin 
Eugen Mužík zemřel 31. března 1925. 
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Pohřben byl na Olšanských hřbitovech, 
do hrobového místa 6-7c-177. Tak se de-
finitivně ocitl na místě, kterému věnoval 
značnou část tvorby. Do stejného hrobu 
byla o několik let později pochována též 
jeho manželka, která sdílela neradostný 
osud svého muže. Byla raněna mrtvicí, 
téměř oslepla a nakonec zemřela v ústavu 
pro choromyslné 14. února 1928.

Lyrika
Trochu paradoxní je fakt, že nejpůsobi-
vější a nejúdernější částí Mužíkova díla 
je jeho hrobní lyrika. Nalezneme ji ve 
sbírkách Jarní bouře (1882), Hlasy člo-
věka (1883), Květy polní (1887), Hym-
ny a vzdechy (1892), Černé perly (1893) 

a Písně života (1894). Zatímco názvy 
sbírek příliš mnoho nenaznačují, tituly 
básní jsou již jednoznačné: Mrtvé, Do 
hrobu, Zemřelé, Na smrt mladé dívky, 
Noc nade hroby, Mrtvé matce, Stráž 
mrtvých, Hymna smrti (Jarní bouře), 
Pohřeb dítěte, Dvě lebky, Na zbylý 
z hrobu skvost, Na hřbitově v máji 
(Hlasy člověka), Duma na hřbitově, 
Smrť a Život (Květy polní), Hroby, 
Hřbitov v zimě (Hymny a vzdechy), Tu 
rakev otevřu, Hlas mrtvých, Mrtvým, 
Tiší mrtví (Černé perly). 
Autorův specifický „hrobní“ pohled při-

náší zcela originální zobrazení světa.
Všude vidí hroby a hřbitovy:

Zem, kam jen hledí oko, 
jsou hroby. 
Tam výše převysoko 
jsou hroby. 
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(…)
Vše, co zde dýchá, hrobu
jest robem. 
A Bůh sám všechněch hrobů 
jest hrobem.
(Hroby, Hymny a vzdechy)

Jsem hřbitov, kam se hroby staví řadou,
jsem hrob, kam rakve lehají si v stín,
jsem rakev, v kterou andělský prach kladou,
jsem prach, jenž padl v nekonečna klín.
(Nic, Hymny a vzdechy)

K mrtvým má básník blízký, důvěrný 
vztah:

Sám dnes, k vám, mrtví, vzpírám duše 
zraky …
Můj duch vždy s vámi tajemně se ztiší,
tím hloubným klidem jsem vám, mrtví, 

bližší.
(Mrtvým, Černé perly)

Noc plná hvězd, a kol a kol 
to mrtvých šumí velký bol, 
jenž usnouti jim brání. 
Je smutna noc ta, plna běd, 
a v srdci nosí chladný led 

a žal a stesk a umírání. 
(Noc nade hroby, Jarní bouře)

Zde leží — hříčka přísné smrti 
a kořist klidu, ticha, času. 
Jí život vzat, leč nikdo nesměl 
na její sáhnout rajskou krásu; 
ta svítí vstříc, ač nezahřívá, 
jak z dálky, kdy se měsíc dívá. 
(…)

Ó nežli první červ odváží 
se tknouti čisté duše schrány, 
snad vámi její ve prach budou 
památka se ctí rozšlapány, 
a nežli květ jí svadne rovu, 
ji kletbou vyvoláte znovu. 
(Mrtvé, Jarní bouře)
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U kříže mého stojí mrtvých stráž 
ve bílém rouše, s myrtou v plavých vlasech. 
Jak hvězdy časem na obloze bledé 
se mění a pak střídavě se jeví, 
tak mění se a střídá mrtvých stráž.
(Stráž mrtvých, Jarní bouře)

Všude zaznívají hlasy mrtvých:

A v podzim, kdy tak zdlouha, zticha sněží
a nocí zní jen hukot dálných splavů,
to, jak ti mrtví zvedali by hlavu
a hovořili s tím, kdo vedle leží.

Tak cize, dutě ony splavy hučí,
jak z kraje mrtvých stony přidušené,
kdo nespí, ten se dlouho jimi mučí.

Co chcete, mrtví? Co váš spánek ruší?
Co hlodá vaši nezkojenou duši,
kdy na vás již si nikdo nevzpomene?
(Hlas mrtvých, Černé perly)

Po nebi čistém hvězd je rozseto
co v máji na nivách a ladech květů.
Slyš — tichý šum se ozval z hloubi hrobů –
to spící mrtví ze sna oddechli si.
(Stráž mrtvých, Jarní bouře)

Mrtvé probouzí dunění zvonů:

Tu slunce skryje se, tu otřásá se zem,
tu hroby vzbouří se v tajemném nitru svém
a metou noci v tvář vše halící je clony
kdy duní zvony,
kdy duní puklé zvony,
že mrtvý z jámy své vyhlédá s chechotem.
(Zvony, Jarní bouře)

Zima a mráz evokují smrt a zánik:

Ticho. Živ je pouze vítr. Zpívá
dlouhou kolébavku smrti. V kosti
řeže, chladem rdousí srdce živá.
Konec. S větrem život v dálku letí.
Lásky, trudů, bojů bylo dosti.
(Zima, Hymny a vzdechy)

Jak zmrzlé vlny moře
kol v sněhu dmou se hroby.
Jak trosky lodí večer
les pne se křížů těch.
(Hřbitov v zimě, Hymny a vzdechy)

Svět živých vyvolává opovržení až nená-
vist:
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Ale smrt se blíží:

Jsou žně to poslední — než zas se vrátí 
zpět,
snad budou ruce mé již v hrobě práchni-

vět.
(Dumka, Hlasy člověka)

Na prahu čeká smrt a sbírá slzy v daně,
ve hávu andělském a nevídaném kroji,
má věnec na hlavě a v klínu spjaté dlaně,
a v oku truchlivém jí velká slza stojí.
(Samota, Jarní bouře)

Umřeme, umřeme! Z našeho těla
hrob si svou potravu zdělá.
(Umřeme, umřeme!, Květy polní)

 A lidé? Rod to nízkých, podlých hadů,
již syčí v klepech, klevetách a záští.
Teď důvěrně v tvém zahnízdí se plášti
a mléko lásky v divém pije hladu.
(A lidé?, Černé perly)
 
I někteří mrtví si nenávist zasluhují. 

Takto Mužík popisuje vstup zhýralého 
císaře Nerona do podsvětí:

Jak vzteklý pes, jenž všecko třísní slinou
a rudou tlamu po okolí zvedá
a ještě, koho zadávil by, hledá,
sem vešel on, v tu duchů říši sinou.

(…) Zjev jeho dosud i zde duše děsí,
ač ne víc hrůzou, ošklivostí pouze.
On ruce vztáhnuv nad tou živou směsí

se usmál jako ve šílené touze,
a rozkoší se chvěje, sobě pravil:
„Ty všecky já jsem poškrtil a zdávil!“
(Nero, Černé perly)

Někdy lze dokonce jen stěží odlišit živo-
ření od smrti:

Jsou staré, prázdné, zasmušilé koby,
jichž okny, která v šerý sever vedou,
jen v odraze lze slunce zář zřít bledou,
kde marně hledáš kvítků něžné zdoby.

Tam kostry lidské jako mezi hroby
jen zticha chodí, samy se svou bědou,
a starý kocour se srstí juž šedou
tam zívá, plný nudy, zla a zloby.
(Staré světnice, Černé perly)
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A takto Smrt sama o sobě pěje temný 
hymnus:

Jsem pomocnice hrobu, jenž tělo sobě schrání,
však mně odevzdá duši, já proměním ji v dech,
a zavanu ji větrem do světa úhlů všech.

Jsem při početí konec, jsem porodu, jež brání
a v plénkách dusí plody a mléko mění v jed,
a největší má radost tak malý zdrtit květ.

Jsem poslední mžik hodin, jsem propast pu-
tování,
jsem ruka, která přerve v ráz struny života,
jsem nezakrytá pravda a hrozná nahota.
(Hymna smrti, Jarní píseň)

Smrt ale přináší konečnou úlevu:

Dobij už, smrti, co život uštval
v závratné honbě dlouhých let!
Však onu bolest víc neodčiníš,
jež rvala jí srdce jak červ květ.
(U lože dlouho trpící, Jarní bouře)

Ó, jaká slasť – být, nebýt – která větší?
Já viděl živé děsnou chvět se křečí
a mrtvé věčným úsměvem se smáti.
(Dvojí slasť, Černé perly)

Ač ví ona, že jen v hrobě
odpuštění dojde, klidu,
přece chce žít k vůli tobě
dlouhý život — pustou bídu,
celý život — jednu noc.
(Ukolébavka, Hlasy člověka)

Ba dokonce smrt je i zdrojem slasti:
„Chci umřít, jediná ta radosť zbývá!“
(Dvojí slasť, Černé perly)

A je to zcela pochopitelné, neboť smrt je 
budoucností každého života:
 
By v cizí duši básník vzbudil cit,
nad mramor, led a hvězdu musí být.

Ach tvrdší ještě, chladnější k snům svým;
budoucnost patří pouze umrlým!
(Nesmrtelnost, Písně života)

Mužík pojímá neobvykle i zcela tradiční 
témata lyriky. Takto například znějí jeho 
ukolébavky, při nichž by se nebožátku pa-
trně ježily vlasy hrůzou:

Neplač, dítě moje, stiš se, stiš,
máť tvá dosti nešťastná je již!

Stokrát za noc k tobě vstává,
zdali ještě dech tvůj slyší,
jejž ti dusí nemoc dravá.
Její vzdech se neutiší
den co den, celou noc.

Neplač, dítě moje, stiš se, stiš,
máť tvá dosti nešťastná je již.
(Ukolébavka, Hlasy člověka)

Usni, zamkni oči, drahé dítě mé,
pospolu dnes sami doma budeme.

Hlava tvoje pálí, ruce chladný led,
horečně’s tak rudý, smrtelně jsi bled.
(Usni, zamkni oči, drahé dítě mé, Květy 
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Mužíkova poezie vycházela z poetiky 
Lumírovců, zejména Jaroslava Vrchlické-
ho, nicméně hlásila se i k myšlenkovému 
odkazu romantických básníků (Alfred 
de Musset, Giacomo Leopardi, George 
Gordon Byron, Henry Wadsworth Lon-
gfellow, Percy Bysshe Shelley). Svou 
morbidností měla blízko k dekadentům, 
kteří ji dokázali ocenit. Například bás-
nickou sbírku Černé perly ohodnotil 
jeden z čelných představitelů české deka-
dence, Jiří Karásek ze Lvovic, následují-
cími slovy: „Kniha pessimismu. Poesie sou-
mraku a hřbitovních dojmů. (…) S názory 
tak otrávenými, s tóny tak bolestné, hlodavé 
tragiky setkáváme se skoro na každé strán-

polní)
I milostné vyznání je až nekrofilně ori-

ginální:

Ba nejraději bych tě v rakvi viděl.
Jsi teď tak nevinná,
tak milostná a dětinná,
kdo z nás by tobě nezáviděl?
(Přání, Jarní bouře)

Jsi sama. Z koutu, kam tvůj smutný květ 
se níží,
jen temno vyzírá. Na smrt se slunce bojíš,
před každým paprskem se trapně nepokojíš
a temna miluješ jen němou, dusnou tíži
a v prvním rozkvětu již na svou smrt se 

strojíš.
(Noční růže, Jarní bouře)

Také vlastenecké téma Mužík zvládne 
pojmout ve stylu horroru. „Vlast“ navště-
vuje básníka v podobě nefalšované noční 
můry:

Nelze spáti…

Co to, bože?
Přes ramena
nahýbá se, schyluje se
mlčky, zvolna, tiše ke mně
hlava ženy . . . Chmurná líce,
mračné čelo, žhavá ruka,
chladné tělo…

Čeho žádáš? Jsi-li duše přátelská, či
nepřátelská? Přišla’s vraždit,
přišla spasit?
(Vidění, Květy polní)
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ce knihy. Jsou v ní rozvinuty jako těžká, 
smuteční draperie, z jejíž každého záhybu, 
z každé řasy splývá a vane hořkost‘ a zou-
falosť marného, prázdného živoření, jež se 
zove „žitím“. (…) Všechno pracováno ve 
tvrdých konturách a určitých rysech, ve vý-
razech stručných, přímých, přesných, plastic-
kých. Každá sloka dýše chladem mramoru. 
Má jeho lesk i jeho barvy.“
Mužík se kromě své „hrobní“ poezie vě-

noval i psaní veršů vlasteneckých a mra-
voučných. Ty ovšem nijak nevybočovaly 
z dobového průměru a čas jim vzal veš-
kerou působivost, byť je oceňovala ofi-
ciální dobová kritika. Karásek se o nich 
vyjádřil v tom smyslu, že vznikly „ne tak 
z uměleckých úmyslův autorových, jako aby 
se vyhovělo módě právě panující,“ což ho-
voří za vše.
Podobně scestná byla Mužíkova touha 

napodobit lidový verš ve sbírce Krůpěje 
rosy (1902) s podtitulem Písně ve slohu 
národním. Jedná se jen o jakousi ohla-
sovou poezii blízkou snahám z počát-
ků národního obrození. Nás, příznivce 
horrorů, by snad mohly zaujmout názvy 
některých z nich (Umřel, Mrtvá matka, 
Náhrobní nápis), vlastní básně by nás už 
ale nadobro zklamaly. Snad jen úvodní 
verše Mrtvé matky upokojí naši nekro-
filní duši: 

„Zakopali v černou jámu
 naši mámu, naši mámu. 
Zakopali, zasypali, 
zaházeli, zahrabali.“ 

Balady

Zazpívám dnes divou píseň, 
při níž mrazem krev vám stydne, 
při níž srdce tlouci stane, 
její slohy — sťaté hlavy, 
její slova — kletby, nářky, 
její nápěv — meče hvizd.
(Duha, Ballady a legendy)

Augustin Eugen Mužík byl od počátku 
vnímán jako bytostný lyrik. Proto pře-
kvapilo, když roku 1884 vydal jako svou 
třetí knihu Ballady a legendy. Dá se ov-
šem říct, že i v těchto „dějových“ básních 
onen Mužíkův lyrický duch převažuje. 
Jeho balady rozhodně neoplývají rychlým 
spádem událostí a vyznačují se osobitou 
melancholií a smutkem. Dokonce někte-
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ré verše jsou čistě lyrické a nesplňují tak 
parametry k zařazení do škatulky „balad“ 
nebo „legend“. Ale jak víme, škatulkování 
je v oblasti uměleckých děl vždycky dost 
ošidné. Když už jsme u toho, tak naopak 
v některých výše jmenovaných Mužíko-
vých lyrických sbírkách nalezneme ně-
jakou tu baladu s náznakem děje, další 
pak vyšly časopisecky. Nás samozřejmě 
budou zajímat jen ty horrorově laděné, 
z nichž několik bylo uveřejněno v anto-
logii Umrlčí věnec, legendy pomineme 
vůbec.
Hned první básní Mužíkových Ballad 

a legend je Libušino lože. Matku zne-
pokojuje smutek a deprese syna, který 
uvěřil pověstem, že v hlubinách na dně 
Vltavy jsou „zlaté zámky a síně na věky 
pohřbeny“. Tam žije démonická krasavice 
– kněžna Libuše – a mladík po ní neu-
kojitelně touží. Natolik, že se nakonec 
vrhne do hlubin.
A řeka „náhle divě zastená
a do temna se chmouří 
a její vlny bouří 
a hučí z hlubin všech.
A jako šelmy příšerné
se vztekle rvou a sápou,
a mohutnou svou tlapou
chtí zdrtit skalný břeh.“

Divoký proud už mladíka nikdy nevydá.
V žaláři je monolog uvězněné ženy če-

kající na trest smrti. Muž, s nímž čekala 
dítě, si vzal jinou a ona se uchýlila k vraž-
dě.

Kde olše se ku břehu chýlí,

tam dítě mé počalo lkát,
já stisknula krček mu bílý
a dala jej do země spát.

Balada Plavec vypráví o námořníku, 
který se přes varování přátel vydává na 
rozbouřené moře, aby si vydělal aspoň 
na bídné živobytí. Vtom se mu zjeví dé-
monický žlutý oblak, který podle pověs-
tí ohlašuje smrt. V duchu se tedy loučí 
s nejbližšími a čeká na svůj konec ve vl-
nách.
Podobné téma přináší báseň Démon 

zpěvu: uprostřed bouře jeden z námořní-
ků potápějící se lodi zpívá. Když se jedná 
o poklidnou melodii, vlny se mírní, když 
zazpívá divoce, bouře mohutní. Kapitán 
mu domlouvá, aby zpěvem nedráždil my-
stického vládce moří. On ale tvrdí, že ho 
ovládá jakýsi démon zpěvu, který ho nutí 
zpívat dle své vůle, byť by je to všechny 
mělo zahubit.
Smutná ballada nejprve vykresluje pra-

vou horrorovou náladu temné půlnoci:
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To hodina byla duchů –
tak zdlouhavě dvanácte ran
se vpíjelo do mého sluchu.
Tou nocí jak hrobní zpěv duchů
těch dvanácte neslo se ran.

Pak ozvěna znenáhla hasla,
já sám byl, nerušen zas,
jen lampa má polživá třásla
svým světlem. Venku byl mráz,
tak prudký, divoký mráz.

Vám doma je u krbu lehce!
Slyš, vichry jak divě se rvou,
ni psu mému z domu se nechce.
Kdo‘s zabloudil půlnocí tou,
tož nebesům vzdej duši svou!

Co to? Jak zaskříply dvéře!
To poutník snad zpozděný jde!
Zřím postavu v mlhavém šeře,
jak tiše se blíž a blíž beře –
stůj! Kdo jsi, co hledáš zde?

Ni slova nedí – toť žena,
a v rubáši – pro boha – snad?
Líc bledá jako ta stěna…
Se hlavy rubáš jí pad‘
a z něho vál hrobový chlad.

To přichází přízrak jím kdysi milované 
ženy, které ublížil. Ptá se jí pln úzkosti:

„Tvůj pohled tak mrazivý, stuhlý,
chceš ssáti mou krev, můj tuk,
chceš, upíre ssáti můj tuk?

Já otrávil život ti celý,
já zničil jej – já vrah tvůj jsem –
ne – přisám bůh … čin to byl smělý,
se v půlnoci vlouditi sem –
jdeš s výčitkou, nuže, zde jsem!“

Ve finále však nedojde na krvavé zúčto-
vání, jen na výčitky a psychické trauma.
Ballada půlnoční, kterou naleznete 

v Umrlčím věnci, popisuje pokojný spá-
nek novomanželů, přerušený vpádem 
temnot:

V tom půlnoc s věže přilítla.
Nevěsta ze sna procitla
a vzkřikla: „Bože, pohleď jen,
ó vstaň, můj milý, pro Krista,
smrt k nám se dívá do oken.

Pro stejnou antologii jsme také vybrali 
nekrofilní baladu O paní morem zemře-
lé:

Ten její rajský, panenský ret!
On šílen, kráčí k ní blíž,
a shýbá se k ní, zas vrávorá zpět,
a na srdci divokou tíž…
 
V Balladě žabí, která se vyznačuje iro-
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nickým nadhledem, je vývoj mileneckého 
vztahu dvou mladých lidí komentován 
z pozice žab u nedalekého rybníka. Jak 
se dá u Mužíka čekat, příběh rozhodně 
postrádá happyend:

Tu vstala noc – na nebi samý skvost,
a do jezera divný přibyl host.

Tak známý všem a mladý hoch to byl,
sliz vodní bledou, mrtvou tvář mu kryl.

V básni Zrazená mrtvou dívku doslova 
zvedne z hrobu nevěra jejího milého: 

Tu se mrtvá pozvednula,
z očí blesk jí strašný plál,
a ten vlas jak druhý příkrov
kol jejího čela vlál:

„Nechte si to svoje nebe,
raděj v peklo, nežli s ním
tam se setkat, se zlosynem
nevěrným a prokletým!“

Ballada básníkova ironicky účtuje 
s trpkým osudem poety. Sudičky autoro-
vi předpověděly hroznou budoucnost, že 
skončí jako žebrák a blázen. A stalo se:

„Naplnil se vrchovatě
osudu ten hrozný trest,
neboť žebrákem i bláznem –
obé to jen básník jest.“

Některé Mužíkovy balady vyšly pouze 
časopisecky. Časopis Ruch v roce 1887 
přinesl Mužíkovu báseň nazvanou Balla-

da, jak mi ji přítel lesník vypravoval, 
příběh o tragické zakázané lásce, končící 
smrtí obou jejích protagonistů. V Ka-
lendáři Zlaté Prahy se roku 1895 obje-
vil Pytlák, v němž titulní hrdina zahyne 
kulkou hajného. Běžná životní epizodka 
se v Mužíkově podání mění na temnou 
ránu osudu, která je pytlákově ženě zvěs-
tována osobitým způsobem:

A žena stojí, náhlou hrůzou štvána. 
A čeká — muž se nevrací — noc tmavá… 
Jen v hodinách to smutným hrklo rázem 
a závaží jak hlava spadlo na zem.

Balada Zloděj (Světozor, 1892) má so-
ciální podtext: Muž se poprvé vydává 
krást, aby rodina neumřela hlady, výprava 
však končí samozřejmě tragicky:

Ve zraku hrůzu lze čísti,
bílé jak sníh má líce.
Od boku dolů, ke dveřím, všude
krůpěje sypou se živé a rudé…
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K hrobnímu tématu se vracejí Loutky 
(1896), příběh o smrti malé holčičky, které 
dají do rakve oblíbené loutky.
Balada Stafáž tragedie (Zlatá Praha, 1898) 

podává působivý obraz krvavého činu:

Noc. Ticho. V tichu kdosi čeká,
tak zdá se tobě.
Tma houstne v postavu, tma hustá, měkká.
Kdo stojí tam to?
Krok — ne, zas ticho jako v hrobě.
Jen bodláčí se klátí, pahýl vrby
se šeře stranou hrbí,
a jívy keř tu bledým svitem čpí…
Kraj hvězdný spí.

Teď skok a divý vzkřik
a tlumená a těžká rána
a dusný okamžik,
jak kdos kdy v taji dokonává.
Nic. Kolem tráva
je pošlapána,
scuchané žito na okraji.
Kdos chroptí… Ne — v tu tiš
nic nezachví se již.
Teď slyš — ten dálný, spěšný ke vsi let!
Krev hluše do trávy se roní,
a jako rakev noční svět
se nade skelné oči kloní.

Horrorový ráz má balada Vodníkovo dítě, 
otištěná v Květech roku 1900. Začíná dost 
podobně jako Erbenův Vodník:

Odvlekl ji do jezera,
učinil ji ženou svojí;
ona však, dnes jako včera

jen se vzpouzí, jen se bojí.
Na rozdíl od Karla Jaromíra však po útě-

ku ženy zelený mužík dítě nezabije, ale 
ve vzteku ho opouští. Těžko říct, jestli to 
je lepší řešení. Dítě je napůl člověkem, 
napůl vodníkem, zůstává opuštěné, ni-
kdo ho nechce a nikam nepatří. Nakonec 
bídně hyne:

Ráno nalezli je lidé…
vodníkovu rodu láli,
u jezera v nesvěceném
místě dítě zakopali.

I v lyrických sbírkách Augustina Euge-
na Mužíka nalezneme sem tam některé 
básně s náznakem děje, například Dvě 
lebky (Hlasy člověka, 1883). Jeden hrob 
dlouhá léta sdílely dvě lebky:

Tak divoce jedna šklebila se
jsouc plísní a mechem pokryta celá,
a holé druhé se dávná kás
a hluboká v čele rána tměla.

Teprve poté zjistí, že jedna patřila oběti 
a druhá jejímu vrahu.
Specifickou částí Mužíkovy tvorby byly 
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humoristické básně. Jak ale uvedl v jed-
né recenzi literární kritik Bohumil Frída 
(bratr Jaroslava Vrchlického): „V humo-
ru není Mužík tak šťastným.“ A pokud 
snad ano, pak pouze v jedovaté ironii. 
V jeho Balladách a legendách nalezne-
me kromě ironické Ballady žabí i bizarní 
Pseudoballadu, která konfrontuje svět 
klasických hrůzných balad s moderním 
světem:

Tam v bažině z fosforu bludičky
by s cesty svedly nás rády;
ó jak jste vtipem chudičky,
ó znám já, znám vaše spády!
Teď v devatenáctém století
ty vaše produkce — ecce —
jsou sotva báchorkou pro děti,
a z fysiky mělť já lekce!

Dnes všecko kdy falešné, káva i čaj,
i ženské vnady a mravy,
mně připadá jako podivná báj,
že vy ještě fosfor jste pravý.

Poté se dokonce pouští s umrlci na hřbi-
tově do karbanu:

Kol hřbitova cesta vedla nás.
Tam na hrobech — hluboko dole —
dle hodinek mých byl půlnoční čas –
to mrtví seděli v kole.
 (…)
A sázeli vášnivě — hrobní šperk,
jejž do rakve dali jim drazí,
měl ceny tam as jako s cesty štěrk,
a znovu se sází a sází.

Mužík byl dokonce pravidelným přispě-
vatelem časopisu Švanda Dudák vydá-
vaného Ignátem Herrmannem. Přestože 
toto periodikum neslo podtitul Pout-
ník humoristický, při čtení Mužíkových 
básní se asi málokdo popadal za břicho. 
Dokládá to například jeho „veselá“ báseň 
Láska a Smrt. V ní:

Panna a babice pospolu jedou
květnatou loukou i pouští šedou,
vůz pádí světem jak blýskavic let,
člověka zrak jim nestačí v svět.

Potkají mladíka, vlákají ho do vozu, ale 
navrch má samozřejmě Smrt:

Vůz letí znova vrchy i plání,
Smrt Lásku srazila dolů svou dlaní,
šepce mu: „Můj jsi teď, máš mne rád?
Se mnou ty budeš, hochu, spát.“

Ha, ha! Však dosti již bylo smíchu!
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Próza
Augustin Eugen Mužík psal též po-
vídky, víceméně realistické obrazy ži-
vota tehdejšího města i venkova, nijak 
výrazně nevystupující z tehdejšího prů-
měru (např. sbírky Trosky života, 1894 
nebo Skvrny i paprsky, 1898). Obvykle 
v nich nechybí morální apel. Zjednodu-
šeně řečeno: nic pro příznivce horrorů. 
Nicméně pár Mužíkových drobných 
próz zde za zmínku stojí. Řadu mini-
povídek, jakýchsi básní v próze, otiskl ve 
Zlaté Praze. V ročníku 1900 nalezne-
me i několik dost temných. V té, kterou 
nazval Kontrasty (1900), se autor chce 
soustředit na umělecké zážitky: na čtení 
knihy, na hru na klavír, ale neustále ho 
mučí zvuky doprovázející bití starého 
sedřeného koně venku na ulici. Mužík 
se tu stylově i tematicky blíží „inkvizito-
ru duší“ Josefu Karlu Šlejharovi (1864-
1914). Podobně je pojatý i dalo by se 
říct snad až „ekologický“ text Stromy 
(1900), v němž líčí své depresivní pocity 
při pohledu na stromy určené k vykáce-
ní neuváženým rozhodnutím městské 
rady. V minipovídce Oči (1900) bás-
níka děsí démonický pohled planoucí 
z nedalekého průjezdu: „Kráčím zvečera 
setmělou ulicí; spěchám všedním chvatem 
lidí, nevědoucích, kam se hnáti. Náhle za-
hlednu v průjezdu cizího domu přikrčenu 
jakousi postavu; s mlhou temna dlouze 
splývající postavu ženy, a z jejího obličeje 
hoří dvé žhoucích, až zeleně planoucích očí, 
těch očí, jež rozdmýchává tak jenom vášeň 
neb zoufalství; dva tajůplné, živé draho-

kamy, o nichž bájili ve středověku, že po-
hlcují světlo za dne a v noci je zase vytrys-
kují. Žena stojí, ani se nehýbá — cítím jen 
v tom šeru její přítomnost, jako cosi straši-
delného, neznámého lidem, hrozného. Stojí 
a čeká — číhá… Nehledí na mne, jako já 
neodvažuju se hleděti na ni, jenom odchá-
zeje cítím stále, jako by mne spalovaly ty 
horečné oči, ty strašné oči „bez slz a myšlé-
nek“, jak dí básník.“ V povídce Strašidel-
ný les, uveřejněné v Národních listech 
roku 1897, zobrazuje les jako monst-
rum živené lidskou krví: „Ve dne se zdá, 
že dřímá, jako ten, jenž prohýřil divokou, 
vášnivou, vysilující noc. Nabírá sil a sou-
střeďuje je k novému podniku. A k večeru, 
když hodina za hodinou minula bez zadr-
žení nad jeho nepohnutou hlavou a pevně 
vkotvenými nohami, zdá se, že se probírá 
zvolna ze spánku a protahuje své údy. Po 
jeho ponuré tváři pobíhají šeré stíny jako 
škodolibý úsměv.“  Tato Mužíkova povíd-
ka by se měla příští rok objevit v připra-
vované antologii české temné prózy 19. 



106

století s názvem V říši mrtvých.
Další tvorba

Rozpětí beletristické tvorby Augustina 
Eugena Mužíka bylo značné. Psal četné 
příležitostné proslovy a verše k různým 
jubileím a výročím, pokoušel se o dra-
ma. Dále se věnoval překladům, přede-
vším operních libret, ale také třeba balad 
polského básníka Adama Mickiewicze. 
A příznivce horroru pak jistě zaujme 
fakt, že přeložil proslulou Poeovu bá-
seň The Raven pod tradičním českým 
názvem Havran, v níž slavné „nevermo-
re“ překládá jako „nadarmo“. Objevila se 
v časopisu Květy roku 1885.

Závěr
Z toho, co zde zaznělo, jasně vyplývá, 
že Augustin Eugen Mužík (píšící i pod 
pseudonymy A. E. Zachar, Catilina, Ivan 
Pravý, J. Janský či J. Okorek) byl beze-
sporu výraznou a zajímavou osobností 
české literatury 19. století, kterou stojí za 
to připomínat. Ve své době byl poměrně 
často vydáván, byť si tím sotva vydělal na 
slanou vodu. Současníci ho uznávali, tře-
ba Antonín Klášterský o něm píše: „Jistý 
čas — a bylo tomu tak, i když jsem vstupo-
val do literatury — byl Aug. Eug. Mužík 
pokládán jaksi za hlavu celé mladé generace 
básnické po Vrchlickém. (…) Když tedy za-
kládali jsme první středisko spisovatelské, 
byli jsme jednotní v tom, že v čelo musí 
býti postaven Mužík.“ V roce 1894 vydal 
básník Karel Mašek pozoruhodnou bás-
nickou sbírku Utíkej, Káčo!, v níž motiv 
známé lidové písně rozvedl ve stylu zná-
mých českých básníků, mezi nimiž tehdy 

nesměl chybět Augustin Eugen Mužík. 
Pro ty, kteří již zapomněli na své dětství, 
připomínám text původní veršovánky: 
„Utíkej, Káčo, utíkej, utíkej / honí tě kocour 
divokej, divokej. / Káča utíká, co může, co 
může, / kocour ji chytit nemůže, nemůže, 
kocour ji chytit nemůže.“ Takto by ji prý 
zpracoval Mužík (nechybí samozřejmě 
noc, smrt ani hroby):

Noční jízda
Tma byla jen a noc a všude tma a noc,
a hroby kol a kol a smrti dech tu vanul,
jen z dálky akord zněl, jak výkřik o pomoc,
na hřbitov tajemný s paprskem luny ska-

nul.

A bila půlnoc již… Já na hřbitov šel sám,
(jen ti, jimž spánek vzat, tak učiniti mo-

hou),
vstříc šel jsem měsíci a stínům a těm tmám,
ve předsíň podsvětí jsem stoupal bludnou 

nohou.

A mezi rovy tam dva stíny zřel můj zrak,
kdos velký běžel tam a kdosi malý za ním.
Tak byli jsme tam tři… Proč rakve temný 

mrak,
ó stíny, rcete mi, jest uzmut vašim skrá-
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ním?
Zda vášně žár zaplašil Smrti věčný sen?
po nové z trnů koruně vás touha chvátí?
či klnout jdete nesmrtnosti? — Nic!… a ti-

cho jen,
a prchli v moře tmy a mne nechali státi.

S tím vším ostře kontrastuje fakt, že od 
začátku dvacátých let již z díla Augusti-
na Eugena Mužíka nevyšlo takřka nic. 
Teprve v roce 1985 se objevil v knize 
Havran. Šestnáct českých překladů. Jis-
tý prostor také získal v antologii Zapad-
lo slunce za dnem, který nebyl (2001) 
a pak snad až v našem Umrlčím věnci 
(2021). Tenhle článek s ukázkami bu-
diž mu proto určitým zadostučiněním. 
Requiescat in pace!

Petr Boček
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Počátek 90. let bylo úžasné období. Po-
řád se valily nové a dosud nepoznané 
věci. Horror se českým fanouškům zob-
razoval ve všech možných úhlech, for-
mách a zaměřeních. Nešlo jen o syrové 
a drsné příběhy, ale i o příběhy o mládeži 
pro mládež. Nejvýraznějším průkopní-
kem tohoto, tehdy dosud ještě nálepkou 
young adult neoznačeného směru, byla 
v prvních letech posledního desetiletí 
20. století bezesporu sympatická a ve své 
podstatě plně funkční knižní edice na-
kladatelství Studio dobré nálady – Kredit 
nazvaná stylově Stopy hrůzy.
Šlo o něco, co zaujalo, co jste viděli ve 

škole, na stáncích, dokonce na to bě-
žely reklamy v televizi, nosili jste si to 
domů z knihovny, půjčovali od kamará-
dů a spolužáků. Malé, tenké, černé kni-
hy s krátkými ale působivými příběhy, se 
stylově brakovými barevnými a působi-
vými obálkami. Horrorové příběhy, které 
možná přímo neděsily, ale mrazilo z nich 
a dokázaly vtáhnout. Stopy hrůzy se staly 
něčím, co vyvolává vzpomínky, něčím, co 

možná zapadá prachem v knihovně, ale 
pořád zůstává v srdci. Symbolem dětství, 
dospívání určité generace. Sběratelským 
artiklem (vím o čem mluvím, nedávno 
jsem si řekl, že bych si mohl tuhle edici 
celou zkompletovat).
Brak, škvár, kýč. Ale stylový. A řemeslně 

velmi dobře odvedený, protože mnohé 
z příběhů dokáží zaujmout i po letech, 
v dospělém věku.
V letech 1992 až 2000 vyšlo celkem 108 

svazků edice. V pozdějším období její 
vydávání převzalo nakladatelství Signet 
Brno. Celá edice se do tématu tohoto 
čísla hodí hned několikrát. Protože jed-
notlivé svazky tvoří knihy několika au-
torů a autorek z několika samostatných, 
více či méně ucelených, sérií. Jde tedy 
o jakýsi seriálový výběr.
Úvodním svazkem edice je příběh stře-

doškolské studentky Moniky Posedlá 
(The Evil One, 1991, česky 1992) autor-
ky Lynn Beach. Recenzi na tuto knihu 
si můžete přečíst na jiném místě tohoto 
čísla, dodejme jen, že Monica právě na-
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stoupila na Chilleenskou internátní ško-
lu v Údolí přízraků. To jsou klíčové úda-
je, protože všech devět knih Lynn Beach, 
které ve Stopách hrůzy vyšly, tvoří sérii 
pojmenovanou podle místa děje, tedy 
Údolí přízraků (Phantom Valley). Jejich 
příběhy se odehrávají ve zmíněném údo-
lí nebo na Chilleenské internátní škole. 
V Temnotě (The Dark, 1991, 1992, Sto-
py hrůzy sv. 6) pátrá slepý chlapec Jason 
společně se svým psem po opuštěné indi-
ánské Vesnici stínů. Stane se však obětí 
děsivých náhod a jeho pes se začne cho-
vat divně. Tamara se naproti tomu stane 
svědkem hned několika podivných udá-
lostí, odehrávajících se v Údolí přízraků. 
Odpovědi na otázky jsou ukryty v jejích 

fotografiích, kterých se chce mermomocí 
někdo zmocnit. A kolem zatím zní dě-
sivý Skřek šelmy (Scream of the Cat, 
1992, 1992, sv. 11). Chilleenští studenti 
Samantha a Tad se během školní návště-
vy města duchů Kittredge v Tajemství 
mrtvého muže (Dead Man´s Secret, 
1992, 1992, sv. 20) připletou do soubo-
je mezi dvěma pomstychtivými přízra-
ky. V Ukradené mumii (In the Mum-
my´s Tomb, 1992, 1995, sv. 37) dostane 
Stefanie dárek – staroegyptský náhrdel-
ník pokrytý hieroglyfy. V tu samou chví-
li do jejího života vstoupí černá kočka 
a Stefanii začnou sužovat sny o egyptské 
princezně.
Lynn Beach, vlastním jménem Kath-

ryn Lance (*1943), je plodnou a žánro-
vě všestrannou americkou spisovatelkou 
píšící pod mnoha různými pseudonymy 
i jako ghostwritterka. Narodila se v Texa-
su ale vyrůstala v arizonském Tusconu, 
kde také vystudovala Arizonskou uni-
verzitu. V letech 1970-1989 žila v New 
Yorku, kde se živila jako scénáristka 
nekonečných seriálů a mýdlových oper 
a přispěvatelka různých časopisů. Prv-
ní knihu vydala v roce 1977, jmenova-
la se Running for health and beauty: 
A complete guide for women, věnovala 
se zdraví a životnímu stylu a prodalo se jí 
přes půl milionu výtisků. V roce 1989 se 
s manželem přestěhovala zpět do Tusco-
nu, kde žijí s několika kočkami. Ve své 
tvorbě, ať už jde o fantastickou beletrii 
či literaturu faktu, se orientuje převážně 
na mládež a tzv. „mladé dospělé“. Kromě 
fantastiky různého ražení se věnuje stra-
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vování, sportu, fitness, sexualitě či bio-
technologii. A to nejen ve svých knihách, 
ale i v článcích pro časopisy jako Family 
Circle, Town & Country, Ladies Home 
Journal nebo Writer‘s Digest. Působí 
i jako editorka a lektorka tvůrčího psa-
ní. Na svém kontě má přes 60 vydaných 
knih.
Ve Stopách hrůzy vyšlo také pět svazků 

z původně šestidílné série Země duchů 
(Ghostworld) manželů Scotta (*1951) 
a Barbary (*1952) Siegelových. Manželé 
Siegelovi se hlavně v 80. a 90. letech 20. 
století věnovali fantastickým příběhům na 
pomezí fantasy, sci-fi a horroru převážně 
pro mladé. Později přesedlali na psaní pro 
divadlo a film. Na svém kontě mají hned 
několik různých sérií, např. G. I. Joe: Find 
Your Fate (1986-1987), Fire Brats (1987-
1988), příspěvek do série Star Trek: Pha-
ser Fight (1986) či dokonce nebeletristic-
kou knihu The Winona Ryder Scrapbook 
(1997). Scott sám napsal dvě novely ze 
série Dark Forces (The Companion, Beat 
the Devil, obě 1983), Junior Transfor-
mers: Battle Drive (1985) nebo průvodce 
The Encyclopedia of Hollywood (1990). 
Česky od této dvojice si můžete přečíst 
dvě povídky v sérii fantasy antologií Dra-
gonLance: Netvor krvavého moře (The 
Blood Sea Monster, 1987) v knize Magie 
Krynnu (Návrat, 1996) a Malířovo vidě-
ní (1987) v knize Láska a válka (Návrat, 
1997).
Do Stop hrůzy Siegelovi vstoupili kni-

hou Pod hrozbou smrti (Beyond Terror, 
1991, 1992, sv. 5). Setkáváme se v ní 
s chlapcem Andym, který v bytě svých 

rodičů překvapí zloděje. Před jistou smr-
tí jej zachrání dívka Elizabeth, která ho 
odvede do sériově titulní Země duchů. 
I tam však duše lidí ohrožují různá ne-
bezpečí, monstra a zločinci. Andy se chce 
za každou cenu vrátit domů, ale jedinou 
nadějí se jeví být jen záhadný a tajemný 
Strážce mlhy. Andyho dobrodružně dě-
sivé křižování zemí duchů nabízí i další 
díly. Např. v Půlnočním děsu (Midnight 
chill, 1991, 1992, sv. 7) se musí postavit 
příšerám, jimž z prstů kape kyselina nebo 
které oslepují svým diamantovým leskem. 
V Chladné hrůze (Cold Dread, 1992, 
1993, sv. 15) Andy onemocní a zachránit 
ho můžou jen antibiotika. Jenže ty, jak 
známo, mrtví nepotřebují a tak se Eliza-
beth musí vydat do světa živých, aby něja-
ké sehnala. Posledním příběhem ze Země 
duchů v edici je Poslední strach (Final 
Frenzy, 1993, sv. 28), v němž se Andymu 
naskytne možnost vrátit se domů, ještě 
předtím však musí odhalit a chytit zlo-
děje, který ukradl Tajemství smrti a míří 
s ním do světa živých. Ukradené tajem-
ství na životě ohrožuje miliony mrtvých. 
Země duchů manželů Siegelových je nej-
méně oblíbený seriál z edice. Snad proto, 
že je nakonec nejméně horrorový, odvíjí 
se spíše v lehkém putovním fantasy dob-
rodružném duchu. Vyčítána je mu také 
přílišná rozvleklost a nahodilost situací 
a dějových zvratů.
Do první třicítky svazků Stop hrůzy se 

vešlo i šest knih série Superhoror Nicho-
lase Adamse. Pojítkem série je Cresswell, 
respektive místní střední škola. Hrdiny 
Adamsových příběhů jsou totiž její stu-
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denti a studentky. Ve Smrtícím povzbu-
zení (Pep Rally, 1991, 1992, sv. 3) přivede 
hlavní hrdinku Cathy pátrání po vrahovi 
své nejlepší přítelkyně až k tajnému spol-
ku. To Cassie Arthur je nadšená, měla 
schůzku s Bradem Fosterem a to není jen 

tak někdo, 
je to doslova 
Mr. Popu-
larity (1990, 
1992, sv. 8), 
nejoblíbenější 
a nejobleto-
vanější kluk 
na škole. Brad 
však slýchá 
hlasy, kte-
ré mu říkají, 
kdy se má jak 
chovat a co 
kdy dělat, aby 

získal, co chce. A Brad je poslouchá. Tajné 
a nebezpečné praktiky debatního kroužku 
Cresswellské střední školy se odhodlá od-
halit Lisa v Zadání: jsi mrtvý (Resolved: 
You‘re Dead, 1990, 1993, sv. 19) poté, co 
zemře její přítel Skip, svého času vůd-
čí osobnost kroužku a všichni se jí snaží 
namluvit, že šlo jen o pouhou nešťastnou 
náhodu. Jenže další podobná nešťastná 
náhoda ukáže, že se v kroužku něco děje. 
Do drsných strun Hard rocku (Hard 
Rock, 1991, 1993, sv. 21) říznou milenci 
Larry a Cathy, když založí rockovou ka-
pelu. Larry ovšem brzy ztratí oči pro jinou 
a Cathy přísahá pomstu. Když začnou 
umírat členové kapely Larry a Cathy se 
musí spojit, aby zabránili dalšímu zlu.

Za pseudonymem Nicholas Adams se 
skrývá další spoluautorská a manžel-
ská dvojice v edici, Debra Doyle (1952-
2020) a James D. MacDonald (*1954). 
Debra obhájila doktorát na Pensylvánské 
univerzitě dizertační prací o staré ang-
lické poesii. James Douglas Ignatius na-
vštěvoval univerzitu v Rochesteru a pat-
náct let sloužil u námořnictva. Svá díla 
tvořili převážně v žánrech fantasy, sci-fi 
a horror, se zaměřením na mladší čte-
náře. Jejich prvním společným dílem byl 
román Bad Blood z roku 1988. Román 
Knight‘s Wyrd byl v roce 1992 oceněn 
Mythopoeic Fantasy Award za dětskou 
literaturu a v roce 1993 se objevili na se-
znamu New York Public Library Books 
for the Teen Age. Debra s Jamesem 
publikovali většinou pod pseudonymy, 
nepoužívali jen jeden, kromě Nichola-
se Adamse vydávali jako Robyn Tallis, 
Victor Appleton či Martin Delrio. Oba 
tvořili základní členskou složku webo-
vých stránek sff.net a diskusní skupiny 
rec.arts.sff. Debra Doyle učila na každo-
ročním týdenním rezidenčním worksho-
pu Viable Paradise zaměřeném na speku-
lativní beletrii. Zemřela na zástavu srdce 
na Halloween 2020. James D. MacDo-
nald se hodně věnuje pomoci a vzdělává-
ní začínajících autorů a autorek při jejich 
problémy s nakladatelstvími. Sám napsal 
román The Apocalypse Door. Kromě 
knih ve Stopách hrůzy jim česky vyšlo 
šest knih ze série dětské fantasy Kruhy 
magie (School of Wizardry).
Příběhy ze seriálu Tajemné zlo Christo-

phera Pikea nejsou kromě názvu a mno-
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hovrstevnatého a mnohotvárného ti-
tulního zla obsaženého v samostatných 
dějových zápletkách nijak propojené. 
V Honbě za přízraky (Scavenger Hunt, 
1989, 1993, sv. 34) se Carl během noční 
hry pro nejvyšší ročníky jeho střední ško-
ly dostane až do míst, kde se stírá hranice 
mezi životem a smrtí. V jiném příběhu 
Tereza utíká z domova a zastaví dvěma 
podivným stopařům Poppy a Freedomu. 
Cestou si začnou vyprávět příběhy, aby 
zjistili, že se sami, na Cestě do neznáma 
(Bad Love, 1986, 1995, sv. 43), stali sou-
částí příběhu života a smrti, vykoupení 
a zatracení. Hned tři díly zabral příběh 
Poslední upír (The Last Vampire, 1994, 
1996, sv. 65, 66 a 67) o pět tisíc let staré 

upírce Alise, která si myslí, že je poslední 
svého druhu. Jenže po staletích, kdy lo-
vila ona, někdo začal lovit ji. Aby zjistila, 
kdo je jejím lovcem, musí nastoupit na 
střední školu a seznámit se se stydlivým 
Rayem, synem detektiva, který se Alisu 
pokoušel vydírat. Později s Rayem vyráží 
vypátrat pachatele série brutálních vražd, 
při nichž všechno ukazuje na upíry, aby 
ji ve třetím díle s jejím novým přítelem, 
upírem Joelem, honila vláda a tajné služ-
by, protože potřebují její upíří krev. Cel-
kem existuje osm dílů Posledního upíra. 
Do lehce exotického Řecka, kam se vy-
praví Josie se svou kamarádkou, nás za-
vede Nesmrtelná (The Immortal, 1993, 
1996, sv. 69). Při návštěvě posvátného 
ostrova Josie objeví starověkou sošku 
bohyně a odveze ji s sebou. To, samozřej-
mě, vyvolá vlnu nesnází a podivných snů, 
v nichž Josie pronásleduje obraz bohyně.
Christopheru Pikeovi (vlastním jmé-

nem Kevin Christopher McFadden) 
v edici Stopy hrůzy vyšlo celkem čtrnáct 
knih. Narodil se v roce 1954 v New Yor-
ku, vyrostl v Kalifornii. Vysokou školu 
opustil během studia a začal se živit růz-
nými profesemi jako např. malíř pokojů 
nebo počítačový programátor. Psát se 
pokoušel nejprve sci-fi a záhadologické 
příběhy pro dospělé, později, na návrh 
editora, přesedlal na thrillery a mysteri-
ózní příběhy pro mládež. Svůj první ro-
mán, Slumber Party, původně napsal jako 
nadpřirozený thriller, s postavou ovláda-
jící pyrokinezi. Na žádost svého editora 
však tuto postavu odstranil a román pře-
psal do mysteriózního thrilleru o skupi-
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ně studentů, kteří se během lyžařského 
víkendu dostali do úzkých. Román vyšel 
v roce 1985 u Scholastic Press, kde Pike 
vydal několik dalších románů, než přešel 
k Simon & Schuster. Po několika romá-
nech pro mládež napsal sérii Spooksville, 
která se v roce 2013 stala předlohou tele-
vizního seriálu pro Hub (dnes Discovery 
Family). Již v půlce 90. let byl do televiz-
ního filmu adaptován i jeho thriller Fall 
into Darkness (Pád do tmy, 1996). Film 
produkovala autorova společnost Chris-
topher Pike Productions. Hlavní roli si 
zahrála někdejší dětská hvězda Jonathan 
Brandis. Kromě toho nakonec napsal 
i několik románů pro dospělé, např. ro-
mán Sati (1990). Pike je autorem přes 
40 knih a několika povídek. Česky si, 
kromě jeho příspěvků v edici Stopy hrů-
zy a v roce 2011 samostatně vydaného 
druhého dílu série Poslední upír Černá 
krev (Black Blood, 1994), můžete přečíst 
povídku Zachovat si tvář (Saving Face, 

2007) v antologii Stopy strachu (666 The 
Number of the Beast, 2007).
Knihou Dárek od vraha (Murders Gift, 

1996, 1997, sv. 79) do edice zavítal a se-
riál Prokletá škola otevřel Andrew Hall. 
Autor, o jehož jménu nelze dohledat 
prakticky žádné relevantní informace. 
V Dárku od vraha studentka May dochá-
zí k přesvědčení, že se mezi starobylými 
zdmi Borgentownské střední školy plíží 
tajemné zlo a odhodlá se ho vypátrat. 
Hallovi v edici vyšlo celkem 17 příbě-
hů a stal se jejím druhým nejplodnějším 
autorem. Z borgentownské střední nám 
odvypráví příběhy např. o školním diva-
delním souboru, který studuje Richarda 
III., ovšem do života hrajících studentů 
vstoupí vpravdě shakespearovské intri-
ky, pomluvy a násilnosti, které vyvrcholí 
vraždou (Zabij mě, Kill Me, 1997, 1998, 
sv. 86), o pomstě afrického démona Ku-
lungy a hadího krále Gombaly, jejichž 
sošky se dostanou do rukou Barbary 
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a ona musí čelit ústrkům zločinců, kteří 
se jich chtějí zmocnit (Africký démon, 
African Demon, 1999, sv. 98) nebo nás 
vezme na Horskou dráhu (Big Dipper, 
1999, 2000, sv. 100), kde se hlavnímu 
hrdinovi během jízdy ztratí jeho kama-
rádka Ashley, a aby ji dostal zpátky, musí 
podstoupit další pekelnou jízdu. Hrdiny 
svých příběhů však neušetří ani spiritis-
tických praktik. V příběhu Ďáblice (The 
Evil Woman, 2000, sv. 107) se do Borgen-
townu přistěhuje Laura a brzy se stane 
součástí místního dívčího spiritistického 
klubu. Jeho členky se hodlají spojit s du-
chem prokletého čaroděje Treviota, který 
si za svou nevěstku vybere právě Lauru. 

Laura nestihne ani mrknout a nevinné 
hrátky se spiritistickou tabulkou se brzy 
změní v násilí a mrtvé. Andrew Hall byl 
také tím, kdo edici Stopy hrůzy ukončil, 
a to příběhem Mrtvý se nesměje (Dead 
Man doesn‘t Smile, 2000, sv. 108) o škol-
ním klubu hráčů scrabble, který se chystá 
na velké finále středních škol. Jejich sou-
středění a trénink naruší podivuhodné 
události v oblíbené pizzerii U Alexe a je-
den ze členů družstva se rozhodne při-
jít věcem na kloub, což je vtáhne do hry 
o život. Několik dalších příběhů z tohoto 
Hallova seriálu vyšlo v letech 2012-2014 
jako eknihy v sérii Borgentown – město 
hrůzy u nakladatelství Viking.
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Autorem s nejvíce příběhy ve Stopách 
hrůzy se stal proslavený a zasloužilý autor 
dětských a mládežnických strašidelných 
a horrorových příběhů R. L Stine, jemuž 
jsme věnovali samostatný článek v čísle 
32. Tomu v edici vyšlo rovných 47 knih 
ze seriálu Ulice strachu (Fear Street). Pří-
běhy z něj se odehrávají v jednom měs-
tě v titulní ulici, počínaje hned druhým 
svazkem edice Nůž (The Knife, 1992, sv. 
2), který nás zavede do místní nemocni-
ce, kde se studentka Laura na praxi stará 
o malého Tobyho, který najednou zmizí. 
Lauru od pátrání po chlapci neodradí ani 
nalezení zavražděné ošetřovatelky. Sti-
neho příběhy z Ulice strachu jsou pestré 
jak prostředím, tak i zápletkami a posta-
vami, byť se zpravidla vždy jedná o mla-
dé studenty. Ve Večírku s překvapením 
(The Surprise Party, 1989, 1993, sv. 22) 
tak Ellen pořádá uvítací večírek pro Meg, 
s níž ji kromě přátelství pojil i zemřelý 
kamarád Evan. Už výhrůžný telefonát, 
aby večírek zrušila, ji vyděsil, touha odha-
lit tajemství je ale větší a tak večírek ne-
zruší. Za oponou (Curtains, 1991, 1995, 
sv. 50) hrdiny a čtenáře přivádí na diva-
delní prkna. Konkrétně do letní divadelní 
dílny Meritta Baxtera, který se rozhodl 
udělat z Reny hvězdu své divadelní hry 
a tím tak odhalit její domněle dávno po-
hřbené tajemství. Úspěch Reně ovšem 
nikdo nepřeje, obzvláště její kolegyně. 
Co Holly slyšela (What Holly Heard, 
1996, 2000, sv. 106) je prosté – zaslechla 
strašlivé tajemství a poslala ho dál, svým 
kamarádkám. Jenže někdo nechce, aby se 
to provalilo a aby o tom holky mluvily. 

A je pro to schopen podstoupit cokoliv, 
od lží po vraždu.

Sedm knih edice vydala i Wendy Dar-
lenové. Její příběhy nejsou součástí žád-
ného seriálu, jde o zcela samostatné 
děje. Respektive jeho příběhy, protože 
jde o pseudonym českého spisovatele, 
překladatele, textaře, skladatele a výtvar-
níka Petra Landera (1931-2016). Lan-
der studoval Anglické reálné víceleté 
gymnázium v Praze. V sedmém ročníku 
byl ovšem zatčen a více než rok strávil 
ve vyšetřovací vazbě, kde byl vyšetřován 
STB. Maturoval na Výtvarné škole a po 
odsloužení dvou let u tzv. Černých ba-
ronů (PTP) pracoval jako ilustrátor pro 
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různá nakladatelství a kreslíř a grafik 
pro krátký film. Patnáct let pracoval pro 
humoristický magazín Dikobraz. V se-
dmdesátých letech začal spolupracovat 
s Pavlem Smetáčkem, nejprve jako spo-
lutvůrce dvou cyklů rozhlasových pořadů 
o jazzu a písních, poté jako textař a skla-
datel ve Smetáčkově Traditional Jazz 
Studiu. V roce 1989 odešel do důchodu 
a začal se věnovat překladům knih pro 
mládež. Sám jich několik, pod zmíně-
ným pseudonymem, napsal. V Odejdi, 
nebo zemřeš (1995, sv. 41) se Sylvie sta-
ne svědkem dopravní nehody se ztrátami 
na životech. Od té doby se jí někdo po-
kouší otrávit. Přežijí jen mrtví (1997, sv. 
80) vypráví o Meg, která se těší na skvělé 
prázdniny u své kamarádky Jenny. Místo 
toho se však dostane do víru událostí, bě-
hem nichž se objevují a zase mizí mrtvoly 
a snaží se tomu přijít na kloub. V Hrob-
kách nad propastí (2000, sv. 105) Lucy 
v tombole na školním večírku vyhraje 
puzzle zobrazující honosný dům bankéře 
Adamse nad kaňonem, který byl zničen 
při zemětřesení v roce 1994 a bankéř se 
svou rodinou během něj zahynul. Když 
však Lucy puzzle sestaví, objeví na zadní 
straně skládačky tajemný plánek a ona se 
se dvěma přáteli vydá v jeho stopách. Ne-
objeví však to, co čekají…
Druhým Čechem, kterému v edici pod 

pseudonymem V. K. Fair, vyšly dvě kni-
hy, je zlínský rodák Vladimír Krásný 
(*1946). Vyučil se truhlářem a absolvoval 
Střední průmyslovou školu dřevařskou. 
Texty a básně psal již od puberty, první 
povídky a verše mu vyšly v Mladé frontě, 

během vojenské služby publikoval v ča-
sopise Československý voják a později 
v dalších časopisech (Literární měsíčník, 
Mladý svět, Práce, Ohníček, Mateřídouš-
ka). Vydal několik básnických sbírek, pod 
pseudonymy Skand Rayla a Naka Lar-
dys několik románů, publikoval v edici 
Rodokaps. Přeložil několik básní bul-
harského básníka Ljubomíra Christo-
va, psal texty pro populární a dechovou 
hudbu. Tajemný přízrak (1995, sv. 54) 
se odehrává na Downerské střední ško-
le, kde začne docházet, jak už to tak na 
středních školách v podobných příbězích 
bývá, k podivným příhodám, nehodám 
a smrtelným útokům. Všemu na kloub se 
snaží přijít Simona se svými spolužáky, až 
narazí na přízrak středověkého rytíře ve 
zlaté zbroji. V I duchové se mohou mý-
lit (1996, sv. 59) začnou dvojčata Katrin 
a Roose po přestěhování do nového 
domu sužovat děsivé krvavé vidiny a sny 
o mrtvých vojácích. Vše podle všeho sou-
visí s objevením staré uniformy a pušky 
na půdě nového domu.
Posledním jménem v edici je Janice Ha-

rrell. Té ve Stopách hrůzy vyšla jen je-
diná kniha a to Hra na vraždu (Murder 
Game, 1993, 1997, sv. 88). Vypráví o po-
divném mejdanu, který měl být zábavou 
s několika detektivními hrami a hádan-
kami, ve skutečnosti se však jeho pro-
střednictvím organizátor pokouší usvěd-
čit vraha své sestry. Jakmile se účastníci 
sejdou v opuštěném domě u jezera, hra 
může začít. Třeba odhalením, že obje-
vená mrtvola do hry nepatří, protože je 
skutečná. Americká autorka Janice Ha-
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rrell se narodila 2. února 1945 v Hamp-
tonu ve Virginii. Je autorkou několika 
horrorových sérií pro mládež, jako např. 
Twin Sisters, Vampire‘s Love, Vampire 
Twins či Secret Diaries.
Edice Stopy hrůzy se pro mnohé čte-

náře stala prvním a srdečným setkáním 
s horrorovým žánrem. Ukázala jim taje 
a krásy tohoto žánru ve věkově přiměře-
né rovině. Otevřela dveře a udala směr. 
Svým způsobem se stala kultem, nádher-
nou vzpomínkou, k níž se mnozí, i po ně-
kolika desetiletích, neustále vracejí. Ano, 
příběhy, stejně jako jejich autoři a čtenáři, 
stárnou, ale to podstatné zůstává. Příběhy 
v edici byly různého ražení, jak co se týče 
kvality, tak žánrového zabarvení – od 
lehce mrazivých fantasy dobrodružství 
v temnějších odstínech napětí, až po sty-
lové a ryzí horrory se vším, co k danému 

věku patří. Jsou to příběhy s poučením 
i mrazivým strachem a šokem. Příběhy 
zpracovávající klasické žánrové zápletky 
a prvky i zavánějící originálními a neče-
kanými přístupy.
Stopy hrůzy se dodnes těší přízni čte-

nářů i sběratelů, nejeden autor i autorka 
je uvádí za své inspirační zdroje či cestu 
k žánru. Ostatní (jako např. autor tohoto 
článku) k ní nacházejí cestu až v dospě-
lém věku, moc jí to však na kráse a půso-
bivosti neubírá.
Stopy hrůzy jsou symbolem jistého ob-

dobí, jistého stylu, jisté krásy. Tenkrát jste 
přišli do trafiky a koupili si horror, s nímž 
jste uháněli do školy a četli ho pod lavi-
cí. Rychle, abyste ho zítra mohli půjčit 
svému spolužákovi nebo spolužačce, než 
vyjde další svazek.

Honza Vojtíšek

už jste četli

české temno?

objednejte na

www.goldedog.cz/eshop
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Znáte takový ten vtip, kdy Satan prosí 
nebešťany, aby si toho počítačového hrá-
če vzali z Pekla k sobě, protože už po-
bil všechny čerty a stále hledá vstup do 
dalšího levelu? Nějak takto ve zkratce 
může na neznalé působit kultovní RPG 
záležitost zvaná Diablo, která odstar-
tovala záplavu podobně koncipovaných 
her (neboli „diablovek“). A ačkoli knihy 
ze světa Diabla lze převážně považovat 
za dark fantasy, v případě této série her 
(minimálně za mě) převažuje horrorová 
složka. Kdo se strachem nestál před vstu-
pem k finálnímu bossovi, srdce divoce 
bušící, ať se mi klidně diví…

Vývojář: Blizzard North (I & II), Bliz-
zard Entertainment (III)
Vydavatel: Blizzard Entertainment
Roky vydání: 1996 (I), 2000 (II), 2012 
(III)
Jazyk: ENG

Stejně jako každá další realita, má i svět 
Sanctuary svou dlouhou historii a je obý-

RE
CE

NZ
E ván řadou různých (lidských!) ras. Je to 

jako přijít ke kompletně vymyšlenému 
D&D se všemi státními uspořádáními, 
prostředími i všemožnými řády a organi-
zacemi. Jenže pokud chcete takový svět 
stvořit, potřebujete znát i jeho mytologii. 
Tu si lze podrobněji zjistit buď přímo 
sledováním děje hry, nebo na internetu. 
Nám stačí vědět, že nevědoucí lidé tohoto 
světa mohou být potenciálním jazýčkem 
na vahách ve věčném konfliktu mezi 
Světlem (řád, andělé) a Temnotou (cha-
os, démoni). Zatímco probíhá tichá válka 
o duše smrtelníků, jsou z pekla v rámci 
intrik vypuzeny tři prvotní zla – Diablo, 
Mephisto a Baal – které s pomocí archa-
něla Tyraela dokázal řád Horadrim spou-
tat a navěky uvěznit. Hm, prý navěky…
Jak moc je tento svět zbarvený do tem-

na s táhlými krvavými šmouhami na 
rozpraskaných dlaždicích zjistíte až při 
ponoření se do příběhu, historie světa 
a obecně odpudivých zákoutí zdejších 
tunelů, katakomb či ruin. Přesně o tomto 
to totiž je – o procházení různých lokací 
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a plnění příběhových úkolů. Ale jelikož 
by byla zatracená nuda přejít jen z bodu 
A do bodu B, budou vám v cestě stát pří-
šery všemožných tvarů, barev a velikostí. 
Princip hry je pak jednoduchý – zmasit 
vše, co se pohybuje směrem k vám, a to 
ideálně dříve, než vás to sežere. Mrtvoly 
vašich oponentů (či různé truhly, sarko-
fágy a podobně) pak mohou obsahovat 
mimo krásných kulaťoučkých zlaťáčků 
také potřebné vybavení (meč, brnění, 
kouzelný amulet…), které zvyšují boje-
schopnost vaší postavy. Současně ovlá-
dáte (dle toho, za jakou postavu hrajete) 
sadu více či méně magických schopností, 
které pochopitelně můžete různě vylep-
šovat či kombinovat. Cíl všech těchto vy-
lepšení je jasný – proměnit se v nezadr-
žitelný masomlejnek, který závěrečného 
záporáka naseká na tak jemné kousky, že 
červi nebudou muset ani kousat.
Jelikož všechny tři vydané díly série 

Diablo mají svá specifika a v rámci obec-
ného přehledu nelze vyřešit každý jejich 
aspekt, pokusím se jejich náladu a hra-
telnost nyní nastínit u každého z dílů 
zvlášť.

Diablo I
Ačkoli dnes už jde o volně stažitelnou 
retrohru, v boomu prvotních počítačo-
vých her šlo o zjevení. Přiznám se, že ja-
kožto převážně čtoucímu dítěti mi tato 
hra unikla a zkusil jsem si ji zpětně až po 
úspěšném zakončení druhého dílu. Ov-
šem toto setkání bylo natolik specifické, 
že se o svůj (neúspěšný) herní zážitek ne-
váhám podělit, ať se alespoň zasmějete.
Po depresivním intru si můžete zvolit, 

zda chcete příšery kosit jako válečník (boj 
na blízko), zloděj (boj zdálky) nebo kou-
zelník (kouzla všeho druhu). Asi správně 
hádáte, co jsem si zvolil já (kouzelníka, co 
jste ode mě čekali). Postavy se liší tím, že 
mají trochu jiné predispozice, co se týče 
atributů a podobně – ale v zásadě vám ni-
kdo nebrání, abyste svému rachitickému 
kouzelníkovi dali do ruky několikatuno-
vý kyj k zatloukání bludných Fallenů (to 
jsou ti nejjednodušší zbabělí démoni, co 
pořád zdrhají) do země. Tak či onak, vaše 
postava se po dlouhém putování dostá-
vá do vesnice Tristram… nebo lépe ře-
čeno do toho, co z ní zůstalo. Po nocích 
se totiž z podzemí nedalekého kláštera 
vydávají do okolí děsivé stvůry a sužují 
místní obyvatele. Těch nakonec už moc 
není – jmenovitě třeba hospodský, kovář, 
léčitel, čarodějnice (nedaleko v bažinách) 
a především archetypální postava posled-
ního z Horadrimů, Decarda Caina, který 
vás bude provázet napříč celou dosavadní 
herní sérií.
A jelikož zlovolný arcibiskup Laza-

rus většinu obyvatel vesnice a blízkého 
okolí odvedl do katakomb Tristramské 
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katedrály k finálnímu masakru, je na vás 
zjistit, o co vlastně jde a potenciální zlo 
zastavit dřív, než bude pozdě. Tak jsem 
tedy dostal od umírajícího vesničana 
před kostelem první úkol – prý zabít 
„Řezníka“ (Butcher) – a vstupuji do sa-
krální budovy, ze které svítí krvavě-dé-
monická červeň. Zpočátku to jde trochu 
ztuha, holt si musím teprve nasyslit něja-
ké vybavení, kouzla a tak. Ale po chvíli už 
navzdory prehistorickému (čti „neefek-
tivnímu“) ovládání postupuji celkem bez 
problémů a procházím několik prvních 
pater. Ta jsou mezi sebou propojena skr-
ze schodiště a vtip je v tom, že se zde vše 
generuje náhodně. To mimo jiné zaruču-
je prakticky neomezenou znovuhratel-
nost – nevíte, jak bude vaše mapa vypadat 
v této hře, na jaké příšery kde narazíte, 
jaké vybavení najdete či jaké úkoly dosta-
nete (protože opakování hry s jinou po-
stavou zde neznamená, že úkoly budou 
shodné). A tak prostě nevíte, kde je díra 
do dalšího patra…
Můj zážitek pak spočívá v tom, že můj 

kouzelník (natolik plný blesků a oh-
nivých koulí, že mu div nelezly ušima) 
v jednom patře objevil docela hnusnou 
místnost, kde podle všeho figurovala řada 
zašpičatělých kůlů a krvavé pozůstatky 
lidských těl. Jelikož tam stěny potily krev 
více než ruská továrna na kečup, profe-
sionálně jsem vyklidil celé patro a teprve 
poté hrdinně rozrazil dveře. Jakmile jsem 
toto učinil, něco zařvalo „AAAHHH, 
FRESH MEAT!“, načež můj černok-
něžník dostal po hlavě sekáčkem a začal 
vidět situaci značně hnědě. Jelikož se po 

druhém švihu sekáčku švarného démona 
(který zjevně rád čte Terapii masem) můj 
čarodějný profesionál poroučel k zemi, 
rozhodl jsem se využít užitečné rady 
z internetového fóra. Totiž že Butcher 
v rámci svého vrozeného intelektu neu-
mí otevírat dveře. Tak jsem se ho rozhodl 
usmažit přes mříže svými čáry… jenže 
ouha! Náhodně generované prostředí 
mi v daném patře vytvořilo pouze jedny 
jediné dveře – a to dost daleko. S výra-
zem uličníka pronásledovaného za krá-
dež zubní protézy z domova důchodců 
jsem se po několika infarktových stavech 
(to víte, ovládání) za ony dveře skutečně 
dostal. Jenže ať koukám přes mřížoví, jak 
chci – kde ksakru vězí ta věc, co ze mě 
chtěla nadělat jitrnice? Ani ohnivé koule 
situaci příliš neosvětlily. Tak tam stojím 
a nemůžu se rozhodnout. Mám ty dveře 
otevřít? Co když za nimi stojí Butcher? 
Ale nebyla jiná možnost. Stiskl jsem kli-
ku a-
No, řekněme, že tu hru už znovu hrát 

netoužím. Ale ta temnota z ní dýchá 
a horrorová atmosféra je zde téměř všu-
dypřítomná, čemuž dost napomáhá star-
ší grafika a celkové ztvárnění prostředí. 
Čeká vás zde celkem šestnáct úrovní, 
přičemž po každých čtyřech se rapid-
ně mění prostředí, příšery i doprovodný 
soundtrack. Ten díky všemožným zvu-
kům úpění, odbíjení zvonů a bezbožných 
chorálů přivádí atmosférické působení 
hry k dokonalosti. A pokud všechnu tu 
hrůzu překonáte, čeká vás na samotném 
konci Diablo Pán strachu osobně. Po 
jeho přemožení hra končí a vy jste svěd-
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kem toho, jak jednoduše se může promě-
nit „neodvratný“ šťastný konec v pravý 
opak.
Ke hře vznikl i multiplayer (kde je tře-

ba počítat s tím, že úkoly téměř zmi-
zí a monstra zesílí) a datadisk Hellfire 
(který přidal další podzemní prostory, 
monstra a hratelnou postavu mnicha). 
Pokud však nejste herní masochisté nebo 
extrémně zvědaví, hru bych současné-
mu hráči spíš nedoporučoval. Dnes jde 
vyloženě o kultovní záležitost pro fajn-
šmekry. Pekelný soundtrack vám možná 
bude muset stačit; a pokud si chcete na 
Youtube vyhledat něco zajímavého, mů-
žete narazit na světový rekord v dohrání 
této hry, který činí tři minuty a dvanáct 
sekund. Nekecám, najděte si to…

Diablo II
Kousek, který šel s hratelností prudce 
vzhůru. Stejně tak s počtem hratelných 
postav, kde najdete klasiky jako barbar či 
čarodějka, ale například taky amazonku 
nebo paladina. Já si pochopitelně zvolil 
nekromanta, protože prostě Já (někdo 
holt chce být v mládí popelář a jiný zase 
podomácku vytvářet nemrtvé). V tom-

to případě už jsou ovšem postavy jasně 
odlišitelné nejen vzhledem, ale například 
také i specifickou výbavou, kterou ostat-
ní „povolání“ používat nemohou. Stejně 
tak má každý typ postavy i trojici větví 
se specifickými schopnostmi, které může 
hráč dle své volby napříč hrou vylepšo-
vat a kombinovat. Obvykle po přestupu 
na vyšší úroveň, ovšem existují i výjimky. 
Cílem je klasicky mít dostatek zásoby 
kouzelné energie na využívání schopnos-
tí a nenechat klesnout své životy na nulu.
Zatímco první díl se koncentroval 

pouze na vesnici Tristram a souvisejí-
cí dungeon(y), zde se hráč v rámci čtyř 
aktů vydává do několika různých koutů 
a prostředí světa Sanctuary – močály, 
poušť, džungle či rovnou samotné Pek-
lo. V rámci každého z nich plníte úkoly, 
které v tomto případě nejsou proměnné, 
nýbrž fixní. Nicméně prostředí, výskyt 
monster i nalézané předměty zůstávají 
(až na výjimky) nadále generovány ná-
hodně a často mohou (ne)mile překvapit. 
Na různorodost prostředí si rozhodně 
nelze stěžovat, ale ani ho vyloženě zobec-
nit. Zachován zůstává jen určitý prvek 
syrovosti, gore a temnoty, která číhá úpl-
ně všude (i když v některých lokalitách 
vyloženě vibruje).
Co se děje hry týče, pokračuje v tom, co 

nakousla jednička – a díky tomu je mno-
hem pestřejší. Temný poutník se vydává 
na svou cestu a v jeho stopách kráčí zlo. 
Na stranu Diabla se nyní přidávají ně-
kteří z jeho dřívějších nepřátel a on sám 
putuje za svým tajemným cílem na vý-
chod. A tento cíl brzy nabere zřetelnější 
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kontury v podobě osvobození jeho pe-
kelných bratrů. Vy jakožto hráč mu jste 
v patách… ale přesto vždy o krok poza-
du, aby to mělo ty správné grády.
Stejně jako v předchozím kusu série zde 

svedete finální bitvu se samotným Dia-
blem (a než se k němu prokosíte, tak 
minimálně s tuctem neméně zajímavých 
protivníků). Po jeho smrti základní hra 
končí… jenže hráč se pak znepokojeně 
ptá: „A co ten Baal?“ A tak roku 2001 
vychází datadisk Diablo II: Lord of 
Destruction, který se okamžitě stal ne-
odmyslitelnou součástí hry. Přidává dvě 
nové hratelné postavy (druida a vražed-
kyni-asasínku) plus celý zbrusu nový akt. 
Ten nás tentokrát zavede do ledových 
hor poblíž posvátné hory Arreat, kterou 
po generace z prastaré tradice ochraňují 
barbaři. Nyní je však třeba zastavit Ba-
ala, Pána Zkázy, který, vybaven novými 
vědomostmi, hrozí zničit celý svět San-
ctuary. Jak to skončí se nechte překvapit 
(anebo lépe, zkuste si to zahrát), protože 
po tomto kousku se v tomhle směru Bli-
zzardi rozhodli na mnoho let odmlčet.

Najdou se hráči, kteří budou tvrdit, že 
právě druhý díl série je zatím ten nejlepší; 
a já se přikláním na jejich stranu. Pokud 
jsem u jedničky radil nehrát, tady dopo-

ručuji přesný opak. Ano, ani tato game-
sa vám nedá nic zadarmo, jenže tady už 
se nelze vymlouvat na chyby hry. O to 
více pak potěší každý úspěch, nová úro-
veň a lepší kus vybavení. Singleplayer je 
samozřejmostí, multiplayer se stal kul-
tem. Návdavkem je i soundtrack pasující 
a poslouchatelnou záležitostí. A komu 
vadí obstarožnější grafika, jistě rád uslyší 
o aktuální novotě Diablo II: Ressurec-
ted (vyšlo letos), která celou záležitost 
vrací pro současné hráče zpět s vylepše-
nou grafikou a několika dalšími vychy-
távkami…

Diablo III
Uplynulo dlouhých dvacet let, kdy mezi 
sebou učenci tiše šeptali cosi o blížící se 
apokalypse. Kdo by se jim po konci mi-
nulého dílu divil. (Ačkoli pro všechny ty 
nevědoucí obyvatele světa končil z mého 
pohledu vlastně dobře). Po uplynutí del-
šího časového úseku konečně přicházejí 
odpovědi; a předzvěst konce přichá-
zí z nebes v podobě planoucího tělesa, 
dopadajícího na zapomenuté zbytky 
Tristramské katedrály (kde se shodou 
okolností zrovna vyskytuje Decard Cain 
– ano, po událostech dvojky si i zde po-
slechnete jeho „Stay awhile and listen!“ – 
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tentokrát se svou mladou učednicí Leah). 
Ta sice strýčkově honbě za apokalypsou 
nedůvěřuje, ale brzké události její názor 
pravděpodobně změní.
Stejně tak se bude vyvíjet i názor vaší 

postavy (která zde už není jen pasivním 
posluchačem; má svou osobnost, histo-
rii a v rámci dialogů interaguje), kterou 
„padající hvězda“ na toto místo přived-
la. Brzy se ukáže, že v reakci na tuto 
skutečnost jaksi začínají ožívat mrtví 
a napadat všechno živé v okolí. Takže 
nezbývá než se spolehnout na starou 
dobrou strategii – vlítnout do skupiny 
nepřátel a nadělat z nich sekanou. Třeba 
vám z nich něco padne a získáte zkuše-
nosti pro přestup na další úroveň. A co 
se postav týče, opět máte na výběr; při-
čemž tentokrát mi postavy přijdou zají-
mavé poměrně rovnocenně. Je zde k dis-
pozici klasická mlátička barbar, magií 
naditý kouzelník, mystický mnich, zá-
keřný witch doctor a pomstychtivý lo-
vec démonů. V datadisku (viz dále) pak 
přibude ještě víře zasvěcený křižák a do 
sedmice si fanoušci v dalším rozšíření 
vydupali na Blizzardech i charismatic-
kého nekromanta (protože tato frakce 
prostě svět Diabla táhne a tvůrci jsou 
mi k smíchu tím, že se ho pokusili vy-
nechat). Všechny tyto „profese“ sice 
zmiňuji v mužském rodě, ovšem pohla-
ví postavy můžete určit při její tvorbě; 
tedy není problém si zahrát za barbar-
ku, mnišku nebo nekromantku. Nutno 
podotknout, že volba pohlavní identity 
nijak neovlivňuje její schopnosti vůči je-
jímu protějšku.

Co víc, každý typ postavy je založen 
na kompletně jiné herní strategii, má 
svá jedinečná specifika a charakteristic-
ké pasivní a aktivní schopnosti, které si 
hráč navolí dle svého rozhodnutí. Pří-
kladem může být například barbar, kte-
rému jeho magická energie (u něj zvaná 
Fury, neboli česky Zuřivost) ve chvíli 
nečinnosti klesá k nule a své mocněj-
ší útoky tak nemůže využít; avšak je-li 
napaden nebo zrovna sám rány rozdává, 
jeho zdroj síly začne okamžitě růst. Po-
dobné (avšak na jiných mechanismech 
založené) jsou i rezervoáry magické 
energie jiných postav – například poma-
leji rostoucí Spirit u mnicha nebo prud-
ce regenerující Arcane Power u kouzel-
níka. A jako vždy je cílem hráče vhodně 
nakombinovat své schopnosti, atributy 
a vybavení, abyste své postavě zajistili co 
největší životaschopnost. Mimo hlavní 
dějovou linku a důležité dějové loka-
ce opět hraje roli náhodné generování 
prostředí – sice méně, ale kvalitněji; do-
čkáte se nečekaných protivníků, výbavy, 
náhodných lokací či dokonce vedlejších 
úkolů. Plus se po prvním úspěšném za-
končení otevřou dveře k mnoha dalším 
možnostem.
Stejně jako v předchozím díle, i zde 

hráče očekává řada zajímavých míst ve 
světě Sanctuary i za ním. A to od zná-
mých až po kompletně nové. Tvůrci se 
s tím tentokrát nemazali (čímž nechci 
říct, že předchozí díly nebyly dost bru-
tální) a tak se složení vaší skupinky CP 
(cizích postav) v průběhu hry bude dle 
logiky příběhu měnit. Prostě se v této 
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části příběhu umírá výrazně více, než 
bylo zvykem. Alespoň tedy co se týče 
CP; naopak u vlastní hráčské postavy 
mám přesně opačný dojem. I po opako-
vaném zvýšení obtížnosti totiž mnohdy 
pokosím všechny protivníky jen tím, že 
vstoupím do místnosti a takřka každý 
bossfight (najdou se světlé výjimky) se 
mění v tragikomickou frašku. Nevím, 
možná už jsem příliš náročný; přijde 
mi totiž, jako by hra byla koncipová-
na pro pohodlné lidi. Tedy přesněji ty 
hráče, kteří by hru nehráli, kdyby náho-
dou začali prohrávat… nicméně, nejsou 
diablovky právě o tom, že je k vám hra 
naprosto nemilosrdná? Když si zpětně 
uvědomím drobné aféry jako „lidem va-
dily obrácené kříže, tak je ze hry o dé-
monech a andělech raději odstraníme“, 
vidím v tom lezení do zadku mainstre-
amu. Tomu odpovídá i rádoby-heroický 
soundtrack, který je oproti předchozím 
dílům série samostatně neposlouchatel-
ný. Dokonce i té všudypřítomné tem-
noty ubylo a ačkoli mnohá místa jsou 
velmi působivá, atmosféry Zla z před-
chozích dvou dílů dosaženo nebylo.

Takto se může zdát, že jsem krutopřísný 
obhájce druhého dílu série, ale nenech-
te se zmýlit – i trojka má (hlavně co se 
týče příběhu a herních mechanismů) své 
nesporné kvality. A já ji mám jako hru 
rád. Jen je pro mě příliš snadná a málo 
temná. Co se týče oněch temnějších 
prostředí, dominuje zejména první ze 
čtyř aktů základní hry (tedy Nový Tris-
tram a jeho okolí) a poté notně temný 
pátý akt z rozšíření Diablo 3: Reaper 
of Souls, na který se opravdu vyplatilo 
počkat. A který nádherným způsobem 
otevřel dveře připravovanému pokračo-
vání Diablo IV, kde tvůrci slibují „ná-
vrat ke kořenům“. Mno, oni toho vždyc-
ky slibují hodně, ale i tak se těším.
Herní série Diablo v podstatě svou 

první částí založila žánr akčních RPG 
a následnými pokračováními si své po-
stavení uhájila. Je zde přesně to, po čem 
hráčovo srdce touží – vytvoření nadupa-
né postavy, poražení bosse, získání další 
výbavy a zkušeností a následná výprava 
do temnot na ještě více epického zápo-
ráka… s čímž se pojí zásadní nevýhoda. 
Tahle hra sežere poměrně velké množ-

ství drahocenného času bez 
výsledku na váš pobyt v reál-
ném světě; volte tedy mou-
dře. Co se mě týče, dnes už 
raději tomuto pokušení odo-
lám…

Ondřej Kocáb
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Úvodní výtisk edice paperbackových 
horrorů pro mládež o mládeži z doby, 
kdy pojem young adult u nás nikdo ne-
znal.

The Evil One
Překlad: Daniela Richterová
Vydavatel: Studio dobré 
nálady – nakladatelství 
Kredit
Rok českého vydání: 
1992
Počet stran: 134

Studentka Monica Case 
nastoupí na Chilleenskou 
internátní školu v tzv. 
Údolí přízraků, kde se jí 
dostane výsady obývat 
jednolůžkový pokoj v čer-
stvě renovovaném křídle. 
Škola totiž sídlí ve starém 
sídle někdejších prvních 
osadníků, rodiny Chillee-
nů. S tím se, samozřejmě, 

pojí spousta strašidelných povídaček 
a historek. Monica hned první ráno v no-
vém pokoji objeví starou panenku s nápi-
sem „Všechna tvá přání“ na řetízku kolem 
krku. Kromě starostí, co s panenkou, jejíž 
oči, zdá se, tu a tam mění barvu, Monicu 
čekají tradiční školní peripetie – rivalita 

se spolužačkou v gym-
nastickém týmu, starosti 
s tématem eseje, který ji 
vyfoukla rivalka, zvláštní 
pocit, že se začínají plnit 
její niterná přání (kte-
rá ani nemusela myslet 
vážně) a ještě zvláštnější 
sny a vidiny, v nichž se 
setkává s duchem mladé 
dívky, která ji podle vše-
ho chce vzít její panenku. 
Monica se začne zajímat 
o historii rodiny Chillee-
nů, zároveň však na sebe 
nepoutá zrovna příznivou 
pozornost – několikrát 
je obviněna z krádeže, je 
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podmínečně vyloučena a takřka přijde 
o svou nejlepší kamarádku. Může za to 
panenka? Nebo duch mladé dívky?
Posedlá je nejen úvodním svazkem 

rozsáhlé edice Stopy hrůzy, těšící se po-
čátkem 90. let velké popularitě, která 
v jistých kruzích přetrvala dodnes, ale 
i jedním z příběhů autorčiny série na-
zvané Údolí přízraků. Několik z nich se 
objevilo i ve Stopách hrůzy.
Kniha by se dala označit prakticky za 

prototyp a ukázkový případ těchto knih. 
Na jednu stranu je její obsah jednodu-
chý, zápletka prostá a svým způsobem 
přímočará, využívající ty nejprovařenější 
a nejvyzkoušenější až kýčovité a brakové 
postupy a prvky. Na druhou stranu, i přes 
to všechno, to vlastně funguje. I u dospě-
lého čtenáře.

Ten příběh strhne, nevyděsí, ale má pří-
jemně plynoucí atmosféru, je jakýmsi 
záhadným způsobem bezstarostný, byť 
staví hrdinku do nemilých a nepříjem-
ných situací. Ve své prostotě, přímo-
čarosti a jednoduchosti je promyšlený 
a nenudí. Dalo by se říct, že je to prostě 
houska na krámě, ale i dobře upečená 
houska je znakem řemesla, dobrého, 
solidního a funkčního řemesla. Když je 
křupavá přiměřeně osolená a s příchutí 
kmínu, jemná a vláčná uvnitř. Takových 
leží na tácu více, ale vás vždycky potěší, 
když po ní sáhnete a je přesně taková, 
jak ji máte rádi.

Honza Vojtíšek
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Do výplaty daleko, hudební hity vaší 
ženy – zasloužilé národní umělkyně, už 
nevynáší co kdysi, sousedi už nemají na 
pozemku ani malý kus hliníku a vy si po-
třebujete udržet střechu nad hlavou. Jo 
a vlastně vám do toho už nějaký ten pá-
tek marodí žena, takže potřebujete taky 
platit léky. Inu, přesně v takové nepěkné 
situaci se nachází rodinka z filmu Pen-
gabdi Setan.

Režie: Joko Anwar
Scénář: Joko Anwar
Délka: 107 min.
Původ: Indonésie, Jižní Korea
Rok: 2017
Hrají: Bront Palarae, Tara Basro, Dimas 

Aditya, Fachry Albar

Film začíná poměrně svižně. Ústřed-
ním strašidelným motivem se velmi brzy 
stává zvuk zvonečku, který má na lůž-
ko upoutaná Mawarni k dispozici, aby 
svolávala nic netušící členy domácnosti 
a pracovala tak na prohlubování jejich 

RE
CE

NZ
E traumatu z jejího velmi znepokojivého 

chování. Je tedy pochopitelné, že jakmile 
jednoho dne zaklepe bačkorami, všem se 
spíše uleví. Ne však na dlouho.
Legenda praví, že jakmile členové rodiny 

ujdou 40 kroků od hrobu zemřelého, ten 
záhy obživne. Jak už to tak v horrorech 
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bývá, neklidná nebožka skutečně nezů-
stane ve své útulné rakvičce a dá tedy této 
legendě za pravdu. Rodina proto začne, 
a to je velmi nemilé, zvoneček slýchávat 
také po pohřbu Mawarni. V této 
části filmu se k etalonu zvuků, 
předvídajících neblahé událos-
ti budoucí, přidává také píseň 
nebožky, která se, jako nový 
rádiový hit od kapely Kryštof, 
line téměř z každého zařízení 
v domácnosti, které je schopno 
produkovat zvuk. Navíc v duchu 
tradice Cradle of Filth se tato 
píseň přehraje také pozpátku a vše začíná 
smrdět satanem, sektářstvím a klišé.
A poté, pánové a dámy, přichází po-

slední část filmu a na scénu 
přichází zombies. Protože proč 
ne, ti v tomhle filmu ještě neby-
li. A protože jedna zombie, pár 
úmrtí, tajemný kult, duchové 
a strašení nestačí, je zburcován 
celý hřbitov, což konečně otr-
lou rodinu probouzí z letargie 
a stěhují se do relativního bez-
pečí.
První část filmu před úmrtím 

a těsně po úmrtí Mawarni je opravdu 
atmosférická. Snímku by určitě slušela 
kratší stopáž a větší důraz na exotic-
kou mytologii, která je bohužel později 

dost upozaděna klišoidní linkou s kulty 
a zombíky. Výhodou je, že nejspíše prá-
vě díky tomuto šílenému mixu se u fil-

mu nudit nebudete. Fajnšmekři 
si mohou před shlédnutím dát 
také rozporuplně hodnocenou 
předlohu filmu s totožným ná-
zvem z roku 1982.

Andrea Parezová
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Pohnulo se to! Zatím to jen lehce píchá, 
ale vím, že brzy to bude mnohem hor-

ší. Chci ječet hrůzou, celé moje tělo je však 
ochromené a tak ten ohlušující řev slyším 
jen a pouze ve své hlavě. Už jsem se vzdal 
naděje na únik. Čekají mne ještě hodiny, 
možná celé dny utrpení a já pořád nechá-
pu, co se vlastně stalo. Jediné, co mi zbývá, 
je přehrávat si to v hlavě pořád dokola.
Byli jsme s Petrou úplně obyčejný pár. 

Skoro až trapně nudný. Já jsem ajťák, 
ona učí jógu. Vzali jsme se, koupili jsme 
si pěkný domek na klíč za Prahou s ma-
lou zahradou. Jediné, co nám chybělo 
k image dokonalé rodiny bylo dítě. Vě-
děli jsme, že než Petra otěhotní, může to 
chvíli trvat. Jenže nakonec jsme se sna-
žili přes tři roky a pořád nic. Obešli jsme 
různé kliniky a všude nám řekli, že jsme 
naprosto v pořádku. Zatímco já jsem to 
moc neprožíval, na Petru to mělo naopak 
zničující dopad. Snaha o dítě se postupně 
stala středobodem jejího života. Navrhoval 
jsem, že můžeme zvážit adopci nebo umě-
lé oplodnění, ale o tom nechtěla ani slyšet. 

Pořídila si nějakou aplikaci do telefonu, 
která jí kontrolovala ovulaci. Hned jak pí-
pla, museli jsme mít sex. Bylo to příšerné. 
Byla schopná vzbudit mě i uprostřed noci 
nebo vytrhnout z práce. Všechno tohle se 
začalo podepisovat na našem manželství. 
Začal jsem se jí podvědomě vyhýbat. Už 
mi na mysli vytanulo slovo „rozvod“, když 
Petra přišla s tím, že její kamarád dělá v ja-
kési pokusné laboratoři na Přírodovědecké 
fakultě a nabízí experimentální léčbu pro 
neplodné ženy. Moc nadějí jsem tomu ne-
dával, ale hned na druhý den se tam ob-
jednala.
Po návratu z laboratoře byla nezvykle za-

mlklá a já se raději moc nevyptával. Večer, 
když jsme společně leželi v posteli a já té-
měř spal, se mě zničehonic zeptala:
„Co všechno bys udělal pro to, abychom 

mohli mít děti?“
„Cokoliv,“ zamumlal jsem z polospánku. 

Pohladila mě něžně po rameni a spokoje-
ně si pro sebe přikývla.
Pak jsem v klidu odplul do říše snů.
Uprostřed noci mě probudila žízeň. Jenže 
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jsem zjistil, že Petra neleží vedle mě. Mís-
to toho seděla bez hnutí na zemi u postele 
a upřeně mě pozorovala. Ráno jsem našel 
ve slabinách podivnou svědící ránu při-
pomínající velký píchanec. Zakrátko však 
zmizel, tak jsem to přestal řešit.
V následujících týdnech se vše zdánlivě 

zlepšilo. Petra působila mnohem veseleji 
a ani už na mne nenaléhala se sexem. Jen-
že se stupňovalo její podivné chování. Celé 
hodiny dokázala sedět bez hnutí. Dokon-
ce ani nemrkala. Zároveň se její pohyby 
staly podivně trhavými a nepřirozenými. 
Jednou jsem ji přistihl, jak sedí v podřepu 
a podivným pohybem rukou si otírá hlavu 
a ústa. Ujišťovala mne, že to vše je jen ve-
dlejším účinkem biologické léčby, ale mne 
to děsilo. Ve společné posteli už jsem té-
měř nespal, jen když mě přinutila.
Vrcholem všeho bylo, když vyházela veš-

keré jídlo ze spíže a místo něj v ní rozmís-
tila dětské hračky. Prý aby se tu miminka 
cítila dobře. Došel jsem k názoru, že jí 
zcela přeskočilo. Když jsem se na to snažil 

zavést řeč, dostala takový záchvat, až jsem 
se bál, že mi doopravdy ublíží. Nemohl 
jsem už ten šílený tlak  vydržet, a tak jsem 
se odhodlal promluvit si s ní.
„Lásko, myslím, že tohle zachází až příliš 

daleko. Musíš se jít léčit.“
Petra na to nic neřekla. Jen mě pozorova-

la, přikrčená jako dravec a divně se u toho 
šklebila. Najednou se její ústa doširoka 
otevřela. Místo jazyka však měla jakési 
tenké žihadlo. Než jsem se stihl pohnout, 
vystřelilo k mé ruce. Tělem se mi okamži-
tě začala rozlévat podivná ztuhlost. Upadl 
jsem na zem. Petra mě vzala pod rameny 
a s vypětím sil odtáhla do spíže. Něžně mě 
políbila na rty.
„Jsi ten nejlepší táta. Určitě budeme mít 

ty nejkrásnější děti na světě. Jen škoda, že 
je neuvidíš. Ale v rodičovství všichni musí 
přinášet oběti,“ povzdechla si.
Pak zhasla a nechala mě tam, neschopné-

ho pohybu.
Trvalo nějakou chvíli, než jsem ucítil 

hemžení v břiše.
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V polovině 60. let zaznamenaly televiz-
ní sitcomy turbulentní změnu kurzu od 
dosavadního stereotypního modelu ame-
rické rodinky, tak příznačného pro 50. 
léta. „Creepy and kooky, mysterious and 
spooky“, tedy „hroziví a potrhlí, záhadní 
a děsiví“. Tak zní premisa seriálu The Ad-
dams Family (Addamsova rodina, 1964), 
jenž se bizarními postavami a chytlavou 
melodií nesmazatelně zapsal do dějin po-
pkultury – i přes svou pozoruhodně krát-
kou životnost.
Původ ikonické rodinky je třeba hledat 

nikoli v televizi, ale v časopise The New 
Yorker. V něm karikaturista Charles Ad-
dams v roce 1938 představil jednotlivé 
postavy Addamsovic klanu žijícího v ulici 
Cemetery Lane 0001, na pomezí hřbito-
va a bažiny. Postavy seriálu zůstávají věrné 
komiksové předloze – baví je vše temné 
a děsivé, nabízejí odlišný pohled na ži-
vot i krásu, a jsou výrazným kontrastem 
zbytku společnosti. Excentrický boháč 
Gomez si libuje v šermu a mučících ná-
strojích. Morticia věnuje maximální péči 
své obří masožravé květině Kleopatře.

Právě Morticia, oděná do přiléhavého 
vampýrského modelu, byla jednou z prv-
ních ikon tzv. „goth“ stylu, a to dlouho 
předtím, než se stal celosvětově populár-
ním. Zatímco současný „goth“ trend od-
kazuje na mrzuté, zasmušilé jedince, kteří 
nenávidí svět, Addamsova rodina tento 
termín definovala mnohem pozitivněji. 
Goth styl Addamsovy rodiny je veselým 
obdivem k melancholii, dekadenci a vše-
mu, co společnost považuje za nepřijatelné 
či děsivé.
O to více překvapí srovnání s jinými, 

dysfunkčními rodinami současného te-
levizního prostředí, vedle kterých je Ad-
damsova rodina vzorem všeprostupující 
harmonie. Navzdory své výstřednosti 
vykazují Addamsovi hluboký smysl pro 
vzájemnou úctu. Dokonce i sluha Lurch 
nebo ruka Věc jsou považováni za členy 
rodiny, na jejichž emocích záleží (příkla-
dem budiž epizoda, kde Gomez a Mor-
ticia řeší Lurchův splín kvůli prodanému 
cemballu, nebo epizodu, kde Věc utíká 
z domova a rodina se jej snaží přivést 
zpět). Úctu Addamsovi chovají i k ná-
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vštěvníkům zvenčí, a vždy chorobně lpějí 
na své pohostinnosti ke každému, kdo do 
jejich sídla zavítá. Ať již jde o koledníky, 
rozhořčené úředníky nebo kriminální živ-
ly, Addamsovi zůstávají vřelí a velkorysí 
ke všem – jelikož i přesto, že ‚ti zvenku‘ je 
mají za zrůdy, Addamsovi nemají potřebu 
dělat rozdíly.
Tato naivita a krátkozrakost postav je 

omluvitelná, jelikož je nezbytnou součástí 
charakteru všeobjímající potrhlé rodiny. 
Ku škodě je však naivita a prostost epi-
zodních zápletek – jenž jsou vždy stejně 
jednoduché, po chvíli již předvídatelné, 
a kvůli omezené stopáži divácky nená-
ročné. Z velké části spočívají ve střetu 
s obyčejnými smrtelníky, často z nudného, 
sterilního prostředí, jako je banka, úřad či 
realitka. Občas nezajímavé dějové linky 
tak nutně vyvažují neotřelé hostující cha-
raktery, jako například bratranec Itt.
Nový vítr seriál přinesl i do oblasti se-

xuální revoluce – Gomez a Morticia 
jsou prvním televizním párem, který se 
neskrytě vyznává z lásky a spalující váš-
ně, a to v nejromantičtějším jazyce světa, 
francouzštině. Dosud 
tabuizovaná erotika 
prostupuje každým dí-
lem seriálu, a kdykoli 
Morticia na Gomezovy 
polibky odvětí „Pozdě-
ji“, divák již nepochybu-
je, co to znamená.
Novátorskému vhledu 

potrhlé rodinky patrně 
přála i 60. léta – doba 
hippies, jejichž radikální 

pohled na společnost se střetával s dosa-
vadním establishmentem. Satirizace teh-
dejšího modelu ideální americké rodinky 
a parodizace aristokratických způsobů 
přinesla seriálu kýženou popularitu a sle-
dovanost. Ne však na dlouho. Přes nepo-
chopení diváků byl seriál stažen, stejně 
jako konkurenční The Munsters, seriál 
velmi podobného formátu. Diváci prý již 
byli přesyceni konceptem monster-sitco-
mů, a televizní program si žádal rekon-
strukci. Návrat na televizní obrazovky po 
11 letech v halloweenském speciálu neměl 
příliš velký úspěch, a rok poté již začali 
herci z původní sestavy vymírat. Pro drti-
vou většinu z nich tak zůstávají role Ad-
damsů nepřekonanými. Jedinými žijícími 
z původního obsazení Addamsovy rodiny 
jsou John Astin (Gomez Addams) a Lisa 
Loring (Wednesday Addams).
Za výstředností Addamsovy rodiny vždy 

stála neskrytá radost ze života. I přes svou 
výstřednost byli tou nejspokojenější rodi-
nou v sousedství. Neměli důvod lhát, ple-
tichařit ani podvádět. Jednoduše si užívali 
každý den života, mírumilovným a trochu 

podivným způsobem, 
který považovali za zá-
bavný. Patrně odlišnost 
Addamsovy rodiny stojí 
za trvající náklonností 
diváků – jsou takovým 
modelem ideální rodiny, 
se kterým se publikum 
dokáže ztotožnit.

Alena Čadová
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Horrorové seriály, obzvláště ty povídko-
vé, si postupem času vydobyly svou pozici 
a stali se oblíbeným artiklem nejen tele-
vizní zábavy. Jednou za čas přijde zásadní 
zlom, který ukáže, že horror a povídka 
můžou přinést velmi osobité a působivé 
spojení. V půli nultých let nového století 
si jeden z těchto seriálů své ambice vtiskl 
rovnou do svého názvu.
Za jeden z nejvýraznějších a nejambi-

cióznějších horrorových seriálů posled-
ní doby lze totiž bezpochyby považovat 
Masters of Horror.

Duchovním i praktickým otcem celého 
projektu je scenárista, režisér, spisovatel 
a velký horrorový fanoušek Mick Garris, 
který se proslavil hned několika adapta-
cemi děl Stephena Kinga, s nímž spolu-
pracuje již od roku 1992, kdy zfilmoval 
Kingův scénář Sleepwalkers a obsadil 
ho (a spoustu svých žánrových kamará-
dů) do malé role. Garris pro seriál oslovil 
slušnou řádku horrorových tvůrců, a to 
jak tvůrce zasloužilé a v žánru prosla-
vené, tak i ty, kteří si ve své době jméno 
a renomé teprve budovali.

Celé to začalo během od-
poledního posezení v jisté 
restauraci, kde se sešlo ně-
kolik lidí, co měli něco spo-
lečného s žánrem a filmem. 
Během setkání se hodně ho-
vořilo o tom, že by bylo fajn 
vytvořit dílo bez jakýchkoliv 
omezení. Konkrétně něja-
ký horrorový seriál. Garris 
horrorové seriály a minian-
tologie miluje a jeho snem 
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bylo vytvořit něco velkého. Jediným limi-
tem by byla stopáž a rozpočet, ale jinak 
by nikdo nikomu neříkal, co a jak točit 
a nenutil by mu své nápady. Nezávislost 
a zapojení známých žánrových jmen 
měla být hlavní devizou seriálu. Na této 
schůzce taky vznikl název celého pro-
jektu. Během setkání totiž u nedalekého 
stolu jeden z návštěvníků restaurace slavil 
narozeniny. Když rodina oslavence začala 
zpívat narozeninové přání, filmaři se ke 
zpěvu přidali. Pak se postavil Guiller-
mo del Toro a oslavenci popřál: „Happy 
Birthday from the Masters of Horror“. 
A název seriálu byl na světě.
Poté už to šlo poměrně rychle. Prak-

ticky okamžitě se pod projekt, který byl 
rozdělen mezi tři studia, včetně The An-
chor Bay DVD, podepsalo hned několik 
režisérů. Tvůrci oslovili i Wese Cravena, 
tomu však zapojení nedovolil nabitý diář 
a nasmlouvané jiné projekty. Podobně 
tomu bylo i s George A. Romerem. Ten 
se ovšem do seriálu dostal alespoň sym-
bolicky. Joe Dante, režisér příběhu Ho-
mecoming (Návrat domů, 01x06) vzdal 
Romerovi hold tím, že umístil jméno G. 
A. Romero na náhrobek jednoho z vojá-
ků. Jiní do toho šli nadšeně, např. Dario 
Argento, který společně se dvěma japon-
skými režiséry naboural angloamerickou 
polohu seriálu. Dle svých slov si Garris 
nedokázal představit, že by se k americké-
mu seriálu přidal např. Takashi Miike, ale 
podařilo se mu dohodnout s japonským 
studiem Kadokawa Pictures. Studio do-
stalo rozpočet, najalo japonský štáb a Ga-
rris se pak jen letěl podívat na natáčení 

přímo v Japonsku. Druhým japonským 
režisérem projektu se stal Norio Tsuru-
ta, tvůrce kruhovského prequelu Ringu 0: 
Bâsudei (Ring 0 – Zrození, 2000) nebo 
krásně chmurného Yogen (Předtucha, 
2004), adaptující povídku autora Kruhu 
Kôji Suzukiho Dream Cruise (Snová 
plavba, 02x13), známou z autorovy sbír-
ky Temné vody. Každá z povídek japon-
ských režisérů uzavírá jednu ze sérií.
V seriálu příležitost dostali a jistý punc 

kvality a zájmu mu poskytli již zasloužilí 
režiséři. Tvůrce Phantasm Don Coscare-
lli adaptoval povídku Joe R. Lansdaleho 
Incident on and off a Mountain Road 
(Nehoda na horské silnici a v okolí, 
01x01), do níž neopomněl obsadit Angu-
se Scrimma.

Stuart Gordon se věnoval svým dvěma 
oblíbeným spisovatelům, když do první 
série adaptoval povídku H. P. Lovecraf-
ta Dreams in the Witch-House (Sny 
v začarovaném domě, 01x02) a do druhé 
série fiktivně (?) propojil život Edgara 
Allana Poea s jeho dílem v The Black 
Cat (Černý kocour, 02x11).
Jeden ze svých posledních nejlepších 

kousků pro seriál natočil John Carpen-
ter. Jeho Cigarette Burns (Hořící ciga-
reta, 01x08) s Udo Kierem ve vedlejší 
roli patří bezesporu k nejlepším dílům 
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seriálu, opravdovému příběhovému, at-
mosférickému, vizuálnímu i hudebnímu 
majstrštyku. Ostatně, oba Carpenterov-
ské příběhy v seriálu hudebně doprovo-
dil Johnův syn John Howard Carpenter 
(uváděný jako Cody Carpenter), kterého 
má režisér s herečkou Adriene Barbeau. 
Do druhé série Carpenter natočil ryze 
brutální rodinný horror odehrávající se 
na potratové klinice Pro-Life (Za ži-
vot, 02x05) s Ronem Perlmanem v jedné 
z hlavních rolí.
Tobe Hooper natočil povídku Richarda 

Mathesona, kterou do scénáře adaptoval 
jeho syn Richard Christian Matheson, 
Dance of the Dead (Tanec mrtvých, 
01x03), a do vedlejší, ale tradičně vý-
znamné, role obsadil svého oblíbence 
Roberta Englunda. I ve druhé sérii spo-
lupracoval se scenáristou R. Ch. Mathe-
sonem, tentokrát se však nechali inspiro-
vat dílem Ambrose Bierce: The Damned 
Thing (Zatracená věc, 02x01).
Dario Argento nejprve spojil síly s her-

cem Stevenem Weberem, který do scé-
náře adaptoval povídku Bruce Jonese 
a ve smutném příběhu o nešťastné dív-
ce s pohnutým osudem Jenifer (01x04) 
si zahrál i hlavní roli. Do druhé série se 
Argento uchýlil k protikožešinové agit-
ce a zfilmoval povídku F. Paula Wilsona 
Pelts (Kožešiny, 02x06) s Meat Loafem 
v hlavní roli.
Svou stopáž v seriálu dostali i Garrisovi 

kamarádi Joe Dante (již zmíněný Home-
coming a The Screwly Solution (Muš-
ky, 02x07) s Jasonem Priestlym v hlavní 
roli. scenárista obou Danteho dílů Sam 

Hamm byl v roce 2006 za tento seriál 
na festivalu Sitges Film Festival oceněn 
za nejlepší scénář.) a John Landis (podle 
svého autorského scénáře natočil Deer 
Woman (Srnčí žena, 01x07) vyprávějící 
indiánskou legendu a rodinnou idylku 
Family (Rodina, 02x02)).
Povídku Cliva Barkera podle scénáře 

Micka Garrise Haeckel‘s Tale (Haec-
kelův příběh, 01x12) natočil tvůrce sy-
rového a kultovního Henry: Portrait of 
a Serial Killer (Henry: příběh sériového 
vraha, 1986).
Jedním dílem, Pick Me Up (Svez mě, 

01x11) přispěl i scenáristický horrorový 
matador Larry Cohen.

V podstatě labutí písní se stal seriál pro 
Williama Malonea, který z režisérské-
ho výběru seriálu nepatří zrovna k nej-
plodnějším. Před seriálem měl na svém 
kontě jen nějaký ten díl v seriálech Fred-
dy´s Nightmares (Freddyho noční můry, 
1988) a Tales from the Crypt (Příběhy ze 
záhrobí, 1989) a pár ne zcela povedených 
celovečeráků Creature (Netvor, 1985), 
remake House on Haunted Hill (Dům 
hrůzy, 1999) a Fear.com (Strach.com, 
2002). Až po tomto seriálu natočil zají-
mavou Parasomnii (Parasomnia, 2008). 
Z žánrového i uměleckého hlediska se 
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tak jeho The Fair Haired Child (Svět-
lovlasé dítě, 01x09), řadí k Maloneho 
nejvýraznějším režisérským pracím. Jako 
by si pro tento díl schovával všechny své 
schopnosti. Kromě nich totiž Malone za-
ujme snad už jen tím, že ve své soukromé 
sbírce vlastní robota Robbyho ze sci-fi 
Forbidden Planet (Zakázaná planeta, 
1956).

K horroru se prostřednictvím seriálu 
vrátil i Tom Holland. Že vám to jméno 
nic neříká? Režie upírské komedie Fri-
ght Night (Noc hrůzy, 1985), scénář kul-
tovního Child‘s Play (Dětská hra, 1988). 
Pořád nic? No, tak vás o svých žánrových 
kvalitách může přesvědčit ve stylovém 
zmrzlinovém příběhu podle povídky 
Johna Farrise, do scénáře adaptované 
Davidej J. Schowem, We All Scream fo 
Ice Scream (Všichni křičme zmrzlina, 
02x10), v němž se mstí mrtvý zmrzlinář 
a nechybí klaun, mlha a zmrzlina.
Do utajených (alternativních) dějin Spo-

jených států se pustil režisér kanadského 
horroru The Changeling (1980) a pokra-
čování mutantského eroťáku Species II 
(Mutant 2, 1998), maďarský rodák Peter 
Medak. V jeho The Washingtonians 

(Washingtoňané, 02x12) se hlavní hr-
dinové musí utkat s hordami vyznavačů 
jednoho ze zakladatelů Spojených států. 
George Washington byl totiž krvežíznivý 
kanibal se zálibou v mladém, panensky 
nevinném mase. A jeho vyznavači zaú-
točí na dům hlavního hrdiny. Chtějí jen 
dvě věci – starý dopis G. Washingtona 
usvědčujícího jej z kanibalismu a vidlič-

ku. Nebo všechny sní.
Z novějších, mladších a ve své 

době méně známých jmen se 
v seriálu objevili např. Lucky 
Mckee, který na sebe upozornil 
dvěma verzemi roztleskávačské-
ho horroru All Cheerleaders Die 
(2001 a 2013) a v jistých kruzích 
kultovní May (2002) s Angelou 
Bettis v hlavní roli. Angelu ob-

sadil i do svého komediálně-lesbicko-
-romantického-monster-hmyzího pří-
spěvku Sick Girl (Nemocná přítelkyně, 
01x10) a ve stejném roce i do horroru 
The Woods (Lesy, 2006). Poté se spřá-
hl s Jackem Ketchumem a natočil Red 
(2008) a Woman (Žena, 2011), aby po 
povídkovém halloweenském Tales of 
Halloween (2015) dal horroru vale a za-
čal točit thrillery.
Příležitost dostal i Ernest R. Dicken-

son, který po několika filmech přesedlal 
převážně na televizní tvorbu (celovečer-
ní Tales from the Crypt: Demon Kni-
ght (1995)) a hlavně seriály: Dexter, The 
Vampire Diaries, Walking Dead, Dami-
en nebo další Garrisův projekt Fear Itself 
(Podstata strachu). Jeho upírský příspě-
vek The V Word (V jako vampýr, 02x03) 
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kromě skrumáže upírských kýčů a ne-
gativ (obzvláště ve druhé půlce příběhu, 
kdy se postavy stanou karikaturou sebe 
samotných) zaujme sympatickým zápo-
rákem Michaelem Ironsidem a předsta-
vitelkou jedněch z nejvýraznějších horro-
rových holčiček nejen nultých let Jodelle 
Ferland a působí trochu jako pomyslný 
přechodník mezi starými a moderními 
upířinami.

Režisér výborného tísnivého psycho-
logického horroru Session 9 (Vražedná 
terapie, 2001) či nezvyklého mysterióz-
ního dramatu The Machinist (Mecha-
nik, 2004) Brad Anderson natočil pří-
běh o muži, který takřka slyší trávu růst 
Sounds Like (Zvuky, 02x04). Anderson 
ve své nejlepší tradici nepracuje s první 
signální, tedy přímými reakcemi na to, 
co vidíte a slyšíte, ale s tím, jak si s tím 
pohraje divákova mysl a pokusí se to ap-
likovat na jeho samotného. Sounds Like 
je nejsilnější v okamžiku, kdy si divákova 
mysl začne pohrávat s myšlenkou, jak by 
se v dané situaci cítil on sám.
Dalším z režisérů, kteří přispěli pou-

ze jediným příběhem, je režisér Wrong 
Turn (Pach krve, 2003) a milovník Eli-
zy Dushku (je otázkou, proč ji neobsadil 
sem) Rob Schmidt. Jeho Right to Die 
(Právo zemřít, 02x09) vypráví o zubaři, 
kterému se nevyplatí nahrát si na mobil 
svou nevěru. Po nehodě je jeho manželka 
v kómatu a on se rozhodne využít jejího 
přání neudržovat ji při životě, pokud se 
nebude schopna hýbat a vnímat. Jenže 

Cliff brzy nabude dojmu, že se 
jeho manželka rozhodla zabít 
všechny, kdo se snaží zabít ji. 
Schmidtův příběh je solidní žán-
rová jistota, která se však, spo-
lečně s jeho příspěvkem do Fear 
Itself stala jeho horrorovou labu-
tí písní. Od té doby už nenatočil 
horrorového nic.
Výrazně do seriálu, kromě pro-

ducentské práce, přispěl také 
samotný Mick Garris. Do prv-

ní série zfilmoval svou vlastní povídku 
Chocolate (Čokoláda, 01x05). Jde o sil-
ně psychologický horror potýkající se 
s temnými zákoutími lidské mysli a je-
jího konání. V příběhu rozvedeného la-
boratorního výzkumníka Jaimeho, který 
začne postupně prožívat pocity, jako by 
žil život někoho jiného, včetně sexuálních 
zážitků, lze nalézt a odhadnout otázky 
a myšlenky zabývající se lidskou samotou 
a vypořádávání se s ní, postavení lidského 
jedince v životě a společnosti, schopnos-
ti vcítit se do jiného člověka, jiné mysli, 
jiného myšlení, krátce řečeno, pochopit 
jiný život. Česky povídka vyšla v anto-
logii erotických horrorových povídek 
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Žhavá krev (1996). Pro McNaughtonův 
příběh do scénáře také adaptoval povíd-
ku Cliva Barkera. Do druhé série napsal 
scénář pro příběh Ernesta R. Dickersona 
a podle vlastního scénáře, vycházejícího 
z námětu Cliva Barkera natočil příběh 
Valerie on the Stairs (Valerie, 02x08), 
jemuž jsme více prostoru věnovali v mi-
nulém čísle. Odehrává se v „útulku“ pro 
začínající, dosud nepublikující spisovate-
le. Hlavní hrdina na jeho chodbách za-
čne potkávat krásnou Valerii, kterou však 
kromě něj nikdo nevidí. Později se dosta-
ne k rukopisu několika jeho předchůd-
ců, pojmenovaném Valerie na schodech 
a odhalujícím, temné pozadí jeho setkání 
s dívkou.
Masters of Horror se stal jakousi ne 

jen antologií, ale v podstatě encyklope-

dií moderního horroru, v němž se prolí-
ná žánrový duch 20. století s nastupující 
modernou století jednadvacátého. Jde 
svým způsobem o ucelenou historickou 
časovou schránku, ukotvenou a herme-
ticky uzavřenou v daném čase v podobě 
televizního projektu. Ukazuje subžánro-
vou, stylovou a zdrojovou pestrost horro-
rového žánru. Propojuje jeho literární 
i filmové (televizní) formy, spisovatele, 
scenáristy, režiséry, herce, hudební skla-
datele, kteří se dokázali semknout pro to, 
co mají rádi. V příbězích pak prolínají 
všechny možné složky – psychologická, 
duchařská, upírská, thriller, nemilosrd-
ně brutální, komediální i mysteriózní 
stránka žánru. Každá z nich tu má své 
místo a opodstatnění. Dojde na příběhy 
romantické, syrové, brutální, atmosféric-
ké, hloubavé, prolínající se s historický-
mi postavami, událostmi, mytologiemi. 
Příběhy zpracovávají nejen vlastenecké 
pohnutky, ale i morální, lidské, ukazují 
a odhalují nejednoznačnou stránku a po-
vahu samotného lidství. Protože jestliže 
horror něco odráží nejvýrazněji, tak je to 
člověk sám.
Před tímto dílem i po něm vzniklo ne-

spočet horrorových seriálů. Masters of 
Horror není žádným průkopníkem, 
předvojem. Právě naopak, absorbuje 
v sobě to nejlepší, nejryzejší a prověře-
né. Pracuje s předchozími zkušenostmi 
nejen tvůrců ale i seriálového formátu, 
využívá nabyté zkušenosti, brousí z nich 
žánrový klenot a jeho prostřednictvím 
je předává dál, dalším tvůrcům. Garrisův 
projekt není originální, je jen zdokona-
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lující, absorbující, je jako lakmusový pa-
pírek, který nasaje a zobrazí ty nejlepší 
informace. Existuje hned několik výraz-
ných horrorových seriálů, které zaujmou 
nejen svým obsahem, ale postavením, 
jež žánru poskytly a vybojovali. Masters 
of Horror však patří k nejvýraznějším 
z nich, protože symbolizuje jakousi kot-
vu, pevně upevňující horror ve světě a zá-
roveň bóji, vysílající do svého okolí jasný 
signál – tady jsem a takhle dobrý umím 
být.
To ostatně bylo uznáno a oceněno, hned 

několikrát. V roce 2006 seriál získal oce-
nění Saturn v kategorii Nejlepší televizní 
prezentace. Na tu samou cenu ve stejné 
kategorii byl nominován i rok následují-
cí. Ocenění Saturn nakonec v roce 2007 
získal coby Nejlepší televizní DVD vydá-
ní. Na Filmovém festivalu Sitges v roce 

2006 získali ocenění Sam Hamm za 
nejlepší scénář a Joe Dante zvláštní cenu 
poroty.
Co se týče negativ, seriálu by se dalo vy-

tknout hlavně to, že nedal prostor režisér-
kám (či scenáristkám, potažmo autorkám 
povídkových předloh) a držel se čistě 
v mužské tvůrčí rovině. To je s ohledem 
na jeho rozsah, dosah a pokus o jakýsi 
průnik někdejšího a současného pohledu 
na horrorový žánr obrovská škoda. Ga-
rris se toto opomenutí pokusil napravit 
ve svém dalším, nástupnickém projektu, 
seriálu Fear Itself, který však již tolik po-
zornosti nezískal.

Honza Vojtíšek
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Na nálepku Planet Dark můžete narazit 
v různých podobách na různých místech. 
Na internetu, na akcích, v kinech… V ná-
sledujícím rozhovoru jsme se pokusili 
vnést trochu světla do temnoty této pla-
nety.

Co je Planet Dark?
Planet Dark je platforma pro fanoušky 
temných žánrů. Horrorů, thrillerů, dark 
fantasy, true crime. Věnujeme se filmům 
a seriálům, audiu, knihám. Diváci a čte-
náři na Planet Dark najdou novinky, 
informace ze zákulisí, postupně se posou-
váme k původnímu obsahu. Máme pod-
cast, audio seriály, do kin jsme uvedli film 

Hrana zlomu, spolupracovali jsme na fil-
mu Shoky & Morthy, v prosinci vychází 
první audiokniha ze série Stopy hrůzy, 
Hrůza v Dunwichi od H. P. Lovecrafta, 
kterou namluvil Miroslav Krobot.

Jaký byl hlavní impuls k vybudování va-
šeho projektu?
Planet Dark je součástí planety Bionaut, 
tzn. patří pod producentskou společnost 
Bionaut. Ta se pod svou značkou Planet 
Dark věnuje produkci temných žánro-
vých projektů, např. Shoky & Morthy, 
#martyisdead, Hrana zlomu, chystaná 
série Jinací nebo thriller Úpal. V Bionau-
tu jsme současně i fanoušci žánrů, sami je 
máme rádi, baví nás horrory. Hledali jsme 
způsob, jak se propojit s podobně zamě-
řenými diváky a vznikla Planet Dark. Je 
to platforma pro fanoušky temných žánrů 
od producentů temných žánrů, kteří jsou 
vlastně taky fanoušci.

Co je náplní aktivit Planet Dark? Ko-
lik lidí se na projektu podílí? Na jakých 
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platformách a výstupech se mohou zá-
jemci setkat s vašimi aktivitami?
Středobodem je webový magazín pla-
netdark.tv plus Facebookový a Insta-
gramový profil @planetdarkpresents. Na 
YouTube Planet Dark pak diváci najdou 
nejnovější trailery, náš podcast najdete 
na všech platformách jako je Spotify, 
Apple Podcast atd. Na Hranu zlomu si 
můžete zajít do kina, Shoky & Morthy 
najdete na Netflixu.
Planet Dark má teď už celou řadu spo-

lupracovníků, jeho zakladateli ale byli 
producenti Vratislav Šlajer a Jakub Koš-
ťál, scenárista a moderátor Petr Koubek, 
scenárista Štefan Titka a redaktor Jan 
Gál.

Kolik prostoru z vašich aktivit zabírá 
horrorový žánr?
Asi většinu. V Planet Dark i v Bionautu 
věříme, že žánrové filmy a horrory mů-
žou mít společenský přesah, jsou ideální 
pro reflexi současnosti a pocitů ve spo-
lečnosti, na které si třeba umělecký film 
netroufá. Na Planet Dark se snažíme 
horroru dávat nějaký kontext, vysvětlo-
vat jeho přesah a tím k němu přitáhnout 
i mainstreamové publikum.

Letos jste byli součástí pražského 
HorrorConu, jsou veřejné akce vaší 
běžnou agendou? Jakým stylem probí-
hají?
Milujeme kino, festivaly a cony, rádi se 
potkáváme s diváky a fanoušky. Proto 
byly akce od začátku součástí konceptu 
Planet Dark. Hned na začátku jsme dě-
lali předpremiéry filmů Děsivé dědictví, 
Ghost Stories nebo Tiché místo. Každý 
rok máme na Febiofestu v Praze a regi-
onech horrorovou sekci Planet Dark. 
Pandemie covidu nám tuhle část aktivit 
na chvíli zastavila, ale teď se k ní vracíme. 
Byli jsme na Comic Conu, na Horror-
Conu, příští rok v dubnu už chystáme 
další výběr filmů pro Febio. Do kin jsme 
uvedli Hranu zlomu, s filmem často jez-
dí delegace, pořádají se diskuse a setkání 
s diváky. Do kin také uvádíme tzv. double 
features, tzn. projekce dvou žánrových 
filmů z našeho výběru.

Spolupracujete nějak úžeji s domácími 
tvůrci?
Je to základ naší práce. Naše mateřská 
společnost Bionaut je česká producent-
ská firma, spolupracuje s celou řadou 
scenáristů a režisérů. Z žánrových reži-
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sérů můžeme jmenovat Andyho Fehu, 
Emila Křižku, Pavla Soukupa, s Vladi-
mírem Michálkem jsme dělali pro HBO 
Europe thriller Mamon, s Markem Na-
jbrtem připravujeme film Divoký hon 
ze série Jinací. Jádro týmu ale tvoří sce-
náristé, Petr Koubek, Štefan Titka atd., 
hledáme i knihy vhodné pro adaptaci. 
Máme např. práva ke zfilmování trilogie 
Vojtěcha Matochy Prašina nebo romá-
nu Meta Pavla Bareše. Spolupracujeme 
s českými tvůrci, ale chceme směřovat do 
zahraničí. Zatím se nám to daří, např. náš 
seriál #martyisdead vyhrál cenu Mezi-
národní Emmy a díky tomu se prodává 
do řady zemí. Příští rok točíme v mezi-
národní koprodukci thriller Úpal, máme 
sesterské firmy Kosmonaut v Polsku 
a Raketa na Slovensku. Chystáme sérii 
ostrých žánrovek, tzn. slasher, nábožen-
ský horror, zombie horror, která bude 
z velké části pro zahraniční trhy. Vždycky 
chceme ale zůstávat autentičtí, základem 
vyprávění musí být naše středoevropská 
zkušenost, naše příběhy. Nechceme kopí-
rovat zahraniční vzory. Např. film Shoky 
& Morthy o české legendě kolem Devíti 
křížů a krvavé nevěsty v zahraničí skvěle 
funguje. Věříme, že nikoliv přesto, že jde 
o český příběh, ale právě proto.

Tématem čísla, pro který děláme ten-
to rozhovor, jsou horrorové seriály. 
Kdybyste měli za Planet Dark vytvořit 
žebříček vašich nejoblíbenějších nebo 
podle vás nejlepších horrorových seri-
álů, jak a proč by vypadala první pěti-
ce?
Horrorový seriál je poměrně nová věc. 
Velkou tradici mají antologie, jako např. 
Twilight Zone, Tales from the Crypt, 
Alfred Hitchcock presents atd. Skvělou 
antologií je i Black Mirror. Antologie 
jsme se ale rozhodli z žebříčku vynechat, 
protože by to nebylo fér srovnání. V re-
dakci Planet Dark jsme udělali rychlé 
hlasování, vyšlo nám z toho pět seriálů: 
X-Files, The Haunting of Hill House, 
Twin Peaks, Stranger Things a Ash vs. 
Evil Dead. X-Files a Twin Peaks jsou 
klasika, která televizní hrůzu posunula 
na novou úroveň a do televizního main-
streamu. Ash vs. Evil Dead je pořádný 
nářez, jakých je v televizi málo, navíc 
pracuje s humorem. Stranger Things 
skvěle revitalizuje poetiku 80s žánrů, ale 
velký respekt si zaslouží za to, že vycho-
vává novou generaci horrorových diváků. 
A The Haunting of Hill House je pro-
stě novodobá klasika. Ale těmito pěti se 
určitě žebříček toho nejlepšího nevyčer-
pal. Hodně jsme debatovali např. Cas-
tle Rock, Millenium, Walking Dead, 
Dead Set, Supernatural, True Blood, 
devadesátkové série The Stand a It (ty 
ale možná hlavně ze sentimentu), ko-
mediální What We Do in the Shadows, 
animované Gravity Falls a spoustu dal-
ších. Vybrat pět je prostě těžké.
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Kterým horrorovým knihám by podle 
vás slušelo nebo by si zasloužily seriá-
lové zpracování?
Meta od Pavla Bareše bude skvělý seriál. 
I Prašinu, která je pro mladší publikum, 
chceme udělat strašidelnou. Mainstream 
Miroslava Pecha by mohl být ostrá fil-
mová horrorová lahůdka. V nabídce na-
kladatelství Golden Dog je určitě několik 
titulů, které by mohly být skvělými filmy 
nebo seriály. Momentálně výběr knížek 
od Golden Dog , Carcosy nebo třeba 
Mystery Pressu leží v Bionautu u pro-
ducentů na stole a po nocích je čtou, tak 
uvidíme.

Co se dá od Planet Dark a Bionautu 
očekávat v časech budoucích? Nějaké 
konkrétní plány?
Chceme dál rozšiřovat původní obsah, 
tzn. Planet Dark Originals. Brzy budou 
další díly naší audio série Jinací, chys-
táme podcast Gold Diggers o zapome-

nutých horrorových peckách, chystáme 
podcast o horrorových knihách, v pro-
sinci se rozjíždí audio série Stopy hrůzy, 
která každý měsíc přinese jednu horro-
rovou audio knihu a začíná Hrůzou 
v Dunwichi od H. P. Lovecrafta. V naší 
mateřské firmě Bionaut kromě již zmí-
něné Mety a Prašiny chystáme pokra-
čování seriálu #martyisdead s názvem 
#annaismissing nebo sérii filmů Jinací, 
inspirovanou folklorními bytostmi. Ta je 
koncipována jako mezinárodní, v Česku 
bude film Divoký hon, na Slovensku 
Můra a v Polsku Vodník.
Novinek je spoustu, zatím nechceme 
všechny prozrazovat, ale všechno se včas 
dozvíte na planetdark.tv a našem Face-
booku a Instagramu.

Děkujeme za rozhovor

Otázky: Honza Vojtíšek
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Jméno Clive Barker zde není nutné jak-
koliv představovat. Pokud ano, chyba není 
na mém vysílači, tenhle Brit je dostateč-
nou legendou ve svém oboru, aby od něj 
alespoň jedno dílo znal každý. Ano, mám 
na mysli Hellraisera a ano, přesně o té-
hle novele se dnes budeme bavit.

The Hellbound Heart
Překlad: Milan Žáček
Vydavatel: Carcosa
Rok českého vydání: 2021
Počet stran: 128
 
Ať už knižní nebo filmový, Hellraiser je 
zkrátka pojem. V originále vyšla kniha 
v roce 1986 pod názvem The Hellbound 
Heart a o rok později si ji Barker sám 
(debutově) zrežíroval už pod názvem 
Hellraiser. Právě díky filmu si tento pří-
běh získal právem zasloužený kultovní 
status a myslím, že ikonický vůdce ceno-
bitů Pinhead s tváří Douga Bradleyho si 
získal srdce nejednoho horrorového fa-
nouška.

U nás novela poprvé vyšla v roce 1996 
spolu s povídkou Věk touhy v překladu 
Pavla Dufka, ve kterém se s protagonisty 
Hellraisera v knižní verzi pravděpodob-
ně seznámila většina z nás. Jenže 25 let je 
dlouhá doba a bazarové ceny neúnosné, 
takže pokud přesto tuto klasiku chcete 
mít v knihovně, poděkujte Milanu Žáč-
kovi a jeho nakladatelství Carcosa. Díky 
nim si knihu můžete pořídit v novém, 
samostatném kabátku i moderním pře-
kladu právě pana Žáčka.
Řekněte, co byste udělali, kdyby vás ži-

vot se svou nabídkou neuvěřitelně nudil? 
Kdyby žádná rozkoš, na kterou pomys-
líte, nestačila k vašemu ukojení? Sáhli 
byste po nabídce nadpozemských slas-
tí, i kdyby jste úplně netušili, co přesně 
tahle nabídka obnáší? Frank Cotton se 
ocitnul v právě takové situaci a doufá, že 
mu řešení rébusu Lemarchandovy kostky 
poskytne úplně novou dimenzi rozkoše. 
Jenže cenobité, které otevřením kostky 
vyvolá, zkrátka poskytují jiný druh roz-
koše než Frank hledá. S duší i tělem na 
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cáry Frankovi nezbývá než se poddat 
pravidlům řádu Šrámu, protože cesta 
ven neexistuje. Nebo snad ano? O něja-
kou dobu později se do stejného domu 
přistěhuje Frankův mladší bratr Rory 
s krásnou manželkou Julií, která ho jed-
nou s Frankem podvedla a nepřestává na 
to myslet. Znudění manželským stereo-
typem se změní ve chvíli, kdy se Rory při 
práci řízne a krví potřísní podlahu, kde 
se jeho bratr odevzdal cenobitům. Klišé 
nebo ne, to je začátek konce.
Hlavním tématem 

knihy je touha a její 
vnímání, jelikož žád-
ná ze zúčastněných 
postav nevidí toto 
téma stejně. Plus 
když si odmyslíte 
veškerou krev a ná-
silí, vyjde vám prů-
měrná vztahovka, 
kde násilnický Frank 
touží po něčem no-
vém, Julie roman-
ticky touží po Fran-
kovi, ale je vdaná za 
Roryho a po něm 
zase touží jeho ko-
legyně/kamarádka 
Kirsty. Taková brit-
ská Rodinná pouta. 
Ovšem díky kom-
binaci s S&M estetikou dostává příběh 
úplně nový rozměr. Přestože jsou cenobi-
té podstatnou součástí vývoje děje, sami 
se objevují na okraji jako pouzí hybatelé. 
Hlavní prostor má právě výše zmíněný 

milostný mnohoúhelník, kdy Julia pomá-
há Frankovi se dostat ze spárů cenobitů, 
což není jednoduché, ani bezbolestné. 
Ale milá Julia by pro splnění svých ero-
tických fantazií s Frankem s klidem za-
bíjela. Jo, počkat, o to vlastně jde… Je tak 
na ubohé, obyčejné Kirsty, aby zachránila 
situaci (a ideálně i Roryho).
Děj je podáván právě z pohledů výše 

zmíněných postav (kromě Roryho, ten 
se jen veze), které se střídají v závislosti 
na jejich aktuálních potřebách a s nimi 

spojenými důsledky. 
V případě potřeby 
se všechny posta-
vy prolnou v jedné 
scéně, čímž autor 
efektivně prohloubí 
stupňující se napětí 
směřující k vyvr-
cholení. Za zmínku 
také stojí Barkerův 
úsporný styl psaní, 
díky kterému dosta-
nete přesně naváže-
nou dávku informací 
jak o postavách, tak 
o řádu Šrámu a jeho 
svodech. Jasně, stále 
zde zůstává určitý 
závoj tajemství, ale 
také jde o horroro-
vou fikci, ne literatu-

ru faktu, a nikoho by nebavilo číst o ka-
ždém prdu. Faktem ovšem je, že Barker 
ví co dělá, takže si vás ve stylu cenobi-
tů zaháčkuje už na prvních stránkách 
a na konci vás možná zase pustí (zále-



147

vládne nápaditějším jazykem, vybrou-
šenější stylistikou a zkrátka je více sexy 
(např. řád Šrámu mě baví mnohem více 
než původní řád Řezné rány). A pokud 
byste si přeci jen potřebovali zopakovat 
co všechno páně Barker napsal, na konci 
knihy najdete tradiční sekci o autorovi, 
kde vám Milan Žáček dá více než dost 
inspirace k další četbě.
Sama jsem díky novému vydání četla 

Hellraisera podruhé a po nahlédnutí do 
starší verze mi dává smysl, proč jsem si 
ho tentokrát užila více. Ano, příběh je 
důležitý, ale jazyk, kterým ho vypráví-
te má stejnou váhu. A tady se překlad 
opravdu povedl, i když příběh poněkud 
zestárl. Od vydání novely v roce 1986 se 
tvář horroru posunula do výrazněji expli-
citnější a brutálnější roviny (viz. recenze 
na knihu Utrpení těla v minulém čísle), 
takže vás zdaleka tolik nešokuje. Stále je 
však více než dost působivý. Jedná se sice 
o knihu, kde čtenář brzy rozklíčuje smě-
řování zápletky, děj tím ovšem neztrácí 
na atmosféře a spádu. Právě kombinace 
psychologické manipulace s tématem 
potěšení z bolesti na poměrně krátkém 
rozsahu vás stále dokáže rychle vtáhnout 
a po dočtení zůstat v hlavě. Jasně, ostří-
lený fanoušek filmového horroru bude 
spíše zklamaný, ale já chrochtám bla-
hem, že tahle klasika má u nás konečně 
dostatečně důstojné vydání.

Karolína Svěcená

ží, kolik kůže budete chtít obětovat). 
Nemám ráda srovnávání knih s filmem, 
jenže Hellraiser se stal kultem právě 
díky filmu, který si i Barker sám nato-
čil a ano, mezi oběma zpracováními jsou 
(nečekaně) určité rozdíly. Kniha je více 
zaměřena na vztahy mezi postavami, kde 
Kirsty je přímým účastníkem manipula-
cí a nejen pouhým pozorovatelem v roli 
dcery z dřívějšího vztahu. Díky psanému 
formátu jsou postavy vykresleny plastič-
těji ( Julie je stále mrcha, ale máte pro 
ni o špetku více pochopení) a vy z prv-
ní ruky sledujete způsob, jakým spolu 
vzájemně manipulují pro dosažení svých 
cílů. Gore rovina je z velké části pone-
chána čtenářově fantazii, ale zároveň je 
popsána natolik, abyste si byli schopni 
udělat kompletní obrázek, zatímco film 
se s tímhle aspektem musel poprat dů-
sledněji. Přestože filmoví cenobité jsou 
dnes naprosto ikoničtí, jejich knižní 
předlohy jsou po stránce vzhledu kre-
ativněji znetvoření a jako jejich mluvčí 
nevystupuje Pinhead (v knize pouze jed-
nou letmo zmíněný), ale cenobita zdo-
bený složitou soustavou různě propoje-
ných háčků a řetízků.
Kniha vyšla jako třetí svazek edice 

Temnosti v pevné vazbě s filmovým 
Pinheadem na obálce. Běžně fanoušek 
filmových obálek nejsem, tvář Dou-
ga Bradleyho však mám sama s tímto 
příběhem nesmazatelně spjatou, tudíž 
v tomto případě si ji vlastně i cením (a to 
nemluvím o tom, že knižní Pinhead je 
dívka). Při letmém srovnání se starším 
překladem zjistíte, že verze z Carcosy 
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Když s někým začnete mluvit o filmo-
vých vrazích, velmi často přijde řeč na 
kostnatění slasherů, které jako by ustr-
nuly ve vývinu. Přitom se ale horrorový 
koncept vraždícího maniaka ani zdaleka 
neomezuje na jediný horrorový subžánr. 
Perfektním příkladem je až podivně za-
pomenutý remake filmu Maniac (2012), 
který nejenže hlavního vrahouna neskrý-
vá, ale rovnou vás přenese do jeho hlavy…

Maniak
Režie: Franck Khalfoun
Scénář: Alexandre Aja, Grégory Levasseur
Délka: 89 min.
Původ: Francie / USA
Rok: 2012
Hrají: Elijah Wood, Nora Arnezeder, 
Liane Balaban, America Olivo a další

Jelikož skuteční filmoví znalci si na 
mé amatérské já už brousí nože, nejpr-
ve si ujasněme jednu věc; tato recenze se 
týká remaku. Původní stejnojmenný film 
vznikl v Americe roku 1980 a na rovinu, 

je na první pohled o dost brakovější. Ne, 
že by to nutně vadilo (někdy je „druho-
řadost“ větší zárukou kvality než moder-
ní produkce přeplácaná digi-bordelem), 
byť dějová linka ve starší verzi zcela mizí 
pod příkrovem nutné psychologie (která 
nutná je, nejste-li senzacechtiví úchyláci, 
co jen „chtějí krev“). Vlastně bych řekl, že 
remake si bere z originálu jen to nejlepší. 
Současně mnoho starších prvků zcela vy-
nechává (např. užití střelné zbraně) a jde 
si kompletně vlastní cestou.
A když říkám kompletně, myslím tím 

kompletně. Naprostá většina filmu je to-
tiž podána očima hlavní postavy, což je 
zatraceně chytré, protože vás to dostane 
přímo do způsobu Frankova vidění světa. 
Ten žije (v podání Elijaha Wooda, které-
ho občas zahlédnete někde v zrcadle, při-
čemž diváci slabší mysli promptně křičí 
„Pytlík!“) velmi osamělý život a živí se 
opravami a prodejem starožitných figu-
rín. Což asi nebude nejvýdělečnější džob 
na světě, nicméně zdá se, že Frank je se 
svým osudem smířený. Někde v hloubi 
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si zřejmě uvědomuje, že není v pořádku; 
snad i ve vzpomínkách tuší, odkud se 
temnota v jeho nitru bere. Jenže když je 
vaše vidění světa iracionální, dokážete si 
„zracionalizovat“ téměř jakkoli odporný 
čin. A tak Frank nemůže svému puzení 
odolat; pátrá, stopuje… a loví skalpy. Co 
na tom, že při lovu svých obětí zanechává 
stopy – a my společně s ním vidíme, že 
kdesi v pozadí měs-
ta probíhá pátrání 
– vždyť on uvnitř 
nějakým způsobem 
ví, že nic z toho 
není dočasné. Pak 
se ale situace jeho 
narušené mysli tro-
chu zkomplikuje; na 
prahu jeho obchodu 
se jednoho dne ob-
jeví pohledná mla-
dá umělkyně Anna, 
kterou fascinují 
figuríny a obecně 
plastiky…
Psychopatologie ti-

tulního protagonisty 
je zvládnuta na jed-
ničku; jako kdybych sledoval něco mezi 
odlehčeným slasherem a realistickou 
depresí typu Henry: Portrait of a Se-
rial Killer (Henry: Portrét masového 
vraha, 1986). Ony okamžiky, kdy Frank 
někoho zabije, nejsou vrcholem hrůzy, 
nýbrž vrcholem úlevy. (V tomto smyslu 
je zajímavé, že ne vždy je film vnímán 
pohledem first person, ale někdy je úmy-
slně učiněn úkrok zpět.) Stejně tak je 

skvěle znázorněna „chemie“ mezi dvojicí 
hlavních protagonistů; Frankův chvilko-
vý stav naděje a později chladná sprcha 
v podobě friendzone. Nejvíce mne pak 
odrovnal okamžik, kdy se Anně v mžiku 
zásadně změnil výraz v obličeji, v očích – 
za tohle by představitelka role (mně do 
té chvíle neznámá Nora Arnezeder) měla 
podle mého názoru dostat metál.

Společně s tímto 
vším narůstá nejis-
tota, co stále zou-
falejší Frank udělá 
dál. A to má samo-
zřejmě vliv i na vy-
dařenou atmosféru, 
která se přelévá od 
smutné melancholie 
k hlubší temnotě. 
S tím souvisí i stále 
výživnější haluci-
nační stavy – ať už 
jde o „duchy“ mrt-
vých, brilantní zná-
zornění impotence 
či závěrečné psyche-
delické gore. Kde-
pak, v tomto filmu 

nezůstanete ušetřeni krvavých detailů ani 
nahoty (alespoň co se týče dámského po-
prsí). Nádavkem rozhodně stojí za zmín-
ku i soundtrack filmu, který se v mém 
osobním žebříčku může směle zařadit 
do „playlistu horrorových klasik“ s hu-
debními kousky známých z filmů jako 
Halloween, It follows či 28 Days Later.
Samozřejmě nic není úplně dokonalé 

a chyby se nevyhnuly ani tomuto filmu. 
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Paradoxně se zdaleka nejvíce týkají částí, 
kdy je ústřední postava na lovu. Nebavím 
se teď o inteligenci postav (kterou mnozí 
napříč horrovým žánrem rádi propírají, 
ale nedochází jim, že by se mnohdy za-
chovali velmi podobně), ale o detailech 
samotného aktu vraždy. Divák je napja-
tý, odkud vrahoun vyskočí… na rovinu, 
hned první mord mě tak rozsekal, že 
jsem smíchy div nevychlístnul svůj chilli 
dip na vzdálený monitor. Jasně, je to bru-
tální a tak, jen – tohle prostě nečekáte. 
Stejně tak mě zarazilo následné skalpo-
vání oběti; tak jsem si o tom něco málo 
našel (ano, žijete ve světě, kde se dá tato 

informace zjistit) a zjistil, že to Frank 
dělá blbě. No tak co už... film fungu-
je i tak. Obdobně mě ke konci iritovala 
„nesmrtelnost“ či „nerozbitnost“ postav, 
kterou obecně moc nemusím; ale pokud 
pak následuje dlouho očekávané finále – 
proč ne.
Remake filmu Maniac z roku 2012 je 

podle mě nedoceněným a trochu za-
padlým kouskem. Možná proto, že lidé 
mají tento druh „horrorového monstra“ 
spojený s jiným subžánrem či je odradí 
nenápadný všeříkající název. V jádru jde 
však o velmi emotivní a depresivní film, 
zobrazující krátkou tragickou spirálu ži-
vota poznamenaného jedince, ze které se 
jen stěží dá vymanit. Čím více toho víte 
o lidské psychice, tím lépe si tento kou-
sek užijete.

Ondřej Kocáb
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Cestu literárnímu horroru razí leccos: 
slavní autoři, oddaní editoři, věrní čtenáři 
a v neposlední řadě vizionářská nakla-
datelství. Několika z těch nejznámějších 
jsme se na těchto stránkách už věnovali. 
Dnes uděláme mírný úkrok a podíváme 
se na jednu výraznou ediční řadu, která 
dlouhá léta udávala tón britskému horro-
ru.
Podobně kultovní status, jaký má u nás 

v horroru Tichá hrůza nebo v literatuře 
obecně ikonická brožovaná řada Světová 
četba z Odeonu, měla v Británii po ně-
kolik desetiletí řada antologií Pan Books 
of Horror. V letech 1959 až 1989 ji vy-
dávalo jedno z největších anglických na-
kladatelství Pan a v zemi, kde na rozdíl 
od socialistického Československa nebyl 
horror na indexu, víceméně rok co rok 
přinášela příjemnou a očekávanou dávku 
hrůzy (samozřejmě vedle mnoha jiných 
projektů, edic, antologií, sbírek a romá-
nů).
Za edicí dlouhá léta stál londýnský 

knihkupec, publicista a fanoušek horro-

ru Herbert Van Thal. V roce 1959 se-
stavil první svazek, více než 300strán-
kovou antologii povídek z uplynulých 
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dvaceti třiceti let, kterou doplnil o hrst-
ku dosud nepublikovaných děl. V tom-
to prvním svazku, ještě nečíslovaném, 
se objevila pestrá směsice 
angloamerických autorů; 
Bram Stoker si podával 
ruku se slavnou skotskou 
autorkou Muriel Sparko-
vou, Hazel Healdová s lo-
vecraftovskou povídkou 
The Horror in the Mu-
seum (1933, česky vyšla 
jako Hrůza v muzeu ve 
Smyčce Medúzy) vychází 
vedle Nigela Kneala nebo 
Jacka Finneyho, známých 
postav fantastiky 50. let. C. 
S. Forester vyvažuje pro-
dukci pulpového časopisu Weird Tales, 
kterou, vedle Hazel Healdové, repre-
zentuje Seabury Quinn s povídkou The 
House of Horror v hlavní 
roli s okultním detektivem 
Julesem de Grandin.
Antologie slavila úspěch, 

a o rok později proto mohl 
vyjít druhý díl, tento-
krát s povídkami Agathy 
Christie, E. A. Poea, H. 
G. Wellse, George Lan-
gelaana (dva roky po vy-
dání v Playboyi se zde 
objevila jeho Moucha) 
a dalších. V tomto stylu se 
Pan Books of Horror sta-
ly jakousi výstavní skříní 
toho nejlepšího, co bylo aktuálně k mání. 
Kombinování reprintů a dosud nevyda-

ných povídek nicméně vzalo za své ko-
lem sedmého osmého dílu, kde začaly 
silně převažovat novinky a edice se roz-

hodla profilovat v poněkud 
ostřejším duchu. Na obál-
ce osmého dílu se objevila 
hlava vousáče v koženém 
pouzdře na klobouky a ka-
ždému už bylo jasné, že 
Herbert Van Thal začne 
přitápět pod kotlem.
S každým dalším dílem se 

dotiskovaly ty předchozí 
a kupříkladu dvacátý do-
tisk prvního dílu z roku 
1976, který mám k dispo-
zici, na zadní obálce ozna-
muje, že jen tohoto první-

ho svazku se za 17 let prodalo 375 000 
výtisků. Celá edice byla opravdu závratně 
úspěšná, a uvážíme-li, že po společnos-

ti Pan se do podobných 
projektů brzy vrhli i další 
nakladatelé (existují po-
dobné série Fontana Book 
of Horror, Fontana Book 
of Ghost Stories, Panther 
Book of Horror) a k tomu 
vycházely další antologie, 
mj. i u nás známé sborníky 
Alfreda Hitchcocka, není 
žádným překvapením, že 
horror byl naprosto běžnou 
součástí britského literár-
ního provozu šedesátých 
až osmdesátých let. Spon-

tánně se tím vytvářelo bohaté podhoubí, 
které, i v kombinaci s filmy a se snadnou 
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dostupností všech těchto plodů, možná 
stojí za tím, proč je horror v britské kul-
tuře mnohem běžnější než u nás.
Herbert van Thal sérii editoval až do 

své smrti v roce 1983. Jeho posledním 
počinem je svazek číslo 25 s vročením 
1984 (a se dvěma povídkami Stephena 
Kinga). Od 26. svazku štafetu přebírá 
Clarence Paget. Je polovina osmdesá-
tých let, celosvětový boom horroru, ale 
Pan Books of Horror kupodivu začínají 
ztrácet. Údajný pokles kvality povídek 
a možná vyčerpání tohoto formátu, a pa-
trně také obrovská konkurence v době, 
kde horror coby žánr číslo jedna vydává 
kdekdo a ve velké míře a také v podobě 
románů, vedou k tomu, že v roce 1989 
vychází poslední třicátý svazek a dodnes 

existující nakladatelství Pan sérii uza-
vírá. Posledního svazku se prodalo jen 
něco přes šest tisíc kusů a časem se stal 
vyhledávanou raritou. Není třeba dodá-
vat, že snem fanoušků je zkompletovat 
všech třicet dílů, ale to se podaří málo-
komu, protože náklady pozdějších dílů 
byly nesrovnatelně menší než těch po-
čátečních a už se ani nedotiskovaly. Fa-
noušek píšící tyto řádky jich má aktuálně 
osmnáct a může potvrdit, že se shánějí 
čím dál hůř a jde o dosti nákladné hobby 
(zlaté Rolls-Roycy).
A obligátní otázka: co tato série a čes-

ké překlady? Z prvních svazků, kde se 
často přetiskovala klasika, něco česky 
vyšlo, samozřejmě Poe, Stoker, Wells, 
Agatha Christie; průsečík s výše zmíně-
nou Tichou hrůzou lze najít v povíd-
kách Specialita šéfkuchaře Stanleyho 
Ellina (PBoH 2) a Vyzvánění Roberta 
Aickmana (PBoH 4). V časopise Horror 
Magazín č. 2 z roku 1998 (s Hellraise-
rem na obálce) vyšla povídka Jeho krás-
né ruce Oscara Cooka z prvního svazku 
PBoH, Mouchy Anthonyho Vercoea 
(také z PBoH 1) vyšly v Doteku zla: 
Exalticon Special (1992), Langelaanova 
Moucha vyšla v Lupičích mrtvol nebo 
ve Strašidlech na dobrou noc. Asi nej-
lepší představu o obsahu zvláště prvních 
svazků Pan Book of Horror lze získat 
z nenápadné slovenské antologie Vola-
nie o pomoc (Tatran, 1988), která evi-
dentně vznikala s několika svazky PBoH 
po ruce. Najdeme v ní Portobello Road 
Muriel Sparkové nebo Medenou misu 
George Fieldinga Eliota (obě z první-
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ho svazku edice) a několik dalších poví-
dek z pozdějších svazků (Roalda Dahla, 
Christinnu Brandovou, 
Alexe Whitea, Samanthu 
Lee a další).
V roce 1990 na uzavře-

nou řadu navázal výběr 
best of, nazvaný Dark 
Voices. Editoři Stephen 
Jones a Clarence Paget 
v něm požádali známé 
současné autory horroru, 
aby ze série vybrali svou 
oblíbenou povídku a něco 
k ní napsali. A protože 
se Dark Voices uchytily, 
vzniklo ještě pět dalších 

svazků, tentokrát už pouze s novými 
povídkami, jako by duch původní řady 
nedokázal zaniknout, i když nad ní na-
kladatel zlomil hůl. Ještě dnes vznikají 
další a další antologie, které na odkaz 
Pan Books of Horror navazují a snaží 
se ho oživit. Čas od času se najde ně-
jaký odvážlivec a šťastný majitel všech 
svazků, který přijme pekelnou výzvu 
a prohlásí, že se pokusí všechny povídky 
pěkně popořádku přečíst a podá o nich 
zprávu… o těchto lidech ale většinou už 
nikdy nikdo neuslyší…

A nakonec pro zájemce: přehled všech 
obálek a soupis všech povídek najdete na 
adrese www.trashfiction.co.uk/horror_pan.html

Milan Žáček
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Venku se už setmělo a klid v domě na-
rušovalo jen bubnování podzimního 

deště za okny. Matka ležela v ložnici na po-
steli a četla si.
„Děti, nechcete se se mnou podívat na ně-

jaký film?“
„Joo!“ ozvaly se dva hlasy z vedlejší míst-

nosti.
„A chtěly byste chipsy?“
„Dáme si chipsy?“ zeptal se holčičí hlas.
„Jo, jo, jo,“ odpověděl klučičí.
„Tak si pro ně skočte dolů a já něco na-

chystám.“
„Děkujemeee!“
Dva páry nohou proběhly chodbou a rych-

le sešly točité schody. Matka zaklapla knihu 
a začala se prohrabávat dévédéčky. Zdola 
slyšela děti, jak šramotí v kuchyni a hádají 
se mezi sebou:
„Tyhle!“
„Ne, tyhle–“
Cvak. Vypadl proud. Dům se ponořil do 

tmy a ticha. Matka slyšela jen svůj dech 
a déšť za okny.
„Děti, opatrně. Až půjdete nahoru, přines-

te mi svíčky, jsou ve druhém šuplíku…“

Nic. Matka stála dobrou chvíli bez hnutí.
„Nehrajte si se mnou, víte, že se snadno lek-

nu…“
Odpovědí jí byl jen déšť.
Nahmatala na nočním stolku zapalovač. Pla-

mínek jí pomohl zorientovat se. Mžourala 
očima se zapalovačem před sebou a opatrně 
našlapovala ke dveřím do chodby. Podlaha pod 
ní pomalu vrzala.
Byla jen v noční košili, proto jí chlad projel 

celým tělem, když vyšla na chodbu. Po chvíli 
poznala, že je na jejím konci, protože bosýma 
nohama ucítila dřevěné schody.
Táhlé křupání doprovázelo každé její do-

šlápnutí. Levá ruka tiše jezdila po hladkém 
zábradlí, pravačka svírala zapalovač.
Sešla poslední schod. Před ní teď stály vcho-

dové dveře, zprava se ozývalo bzučení ledničky.
Zpozorněla.
Hlavní vchod byl pootevřený a škvírou v něm 

se táhnul dovnitř úzký proužek mléčného svět-
la venkovních lamp. Světlo ozařovalo blátivé 
stopy vedoucí do kuchyně.
Matka se při pohledu na ně zarazila. Ústa se 

jí rozechvěla. Oči jí spočinuly v temnotě ku-
chyně.
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„H-haló?“
Šouravými kroky se sice pomalu přibližovala, 

strach jí ale přibil nohy těsně před vstupem do 
temnoty. Dál nešla. Nemohla. Jen stála a pře-
rývaně oddechovala.
Cvak.
Světlo.
„Áááááá!!!“
„Neřvi!!!“
Před matkou stál malý hrbáč v otrhaném 

plášti s černou kápí, z níž mu byly vidět jen 
žluté křivé zuby. Mířil na ni stříbrným re-
volverem s dlouhou hlavní, která se leskla ve 
světle halogenových zářivek.
„Ani se nehni!“
Matka se celá chvěla, třeštila oči a slzy jí sa-

movolně stékaly po tvářích.
Hrbáč se pomalu přesunul ke dveřím od spí-

že, hlaveň stále mířila na matku. Otevřel dveře 
a odstoupil.
Uvnitř ležely obě děti. Měly roubík v puse 

a svázané ruce a nohy. Brečely a svíjely se stra-
chem, opřené o zeď.
„Hezky si žijete, maminko, hezky,“ spustil 

úchylným hlasem. „Jste mi sympatická, ma-
minko. Chci vám pomoct. Jste přece sama 
na dvě děti…“ namířil na ně zbraň, „a dvě 
jsou trochu moc. Tak koho uspíme, mamin-
ko?“
 „NE!“ zařvala.
Hrbáč na ni zamířil a prostřelil jí koleno. 

Matka spadla na zem jako podťatý strom, 
řvala bolestí. Děti se rozklepaly a tlumeně 
brečely ještě víc.
„Koho, maminko?“ pokračoval hrbáč.
„NIKOHO!!!“
Výstřel.
Řev. Matka se chytla za paži, z níž crčela krev.
Natáhnutí kohoutku.

„Koho, maminko?“
„Ne…“
„Koho, maminko?“
„NE!“
Výstřel a řev. Matka se zdravou rukou chytla 

za krvácející bok.
„Koho, maminko?“
„SYNA!!!“
Hrbáč se otočil k dětem. Pohlédl na dceru, 

pak na syna. Všiml si jeho slabomyslného vý-
razu ve tváři.
Zeširoka se usmál a střelil do obličeje dceru. 

Krev a kousíčky mozku ulpěly na synových 
vlasech.
Matka se rozeřvala, až ochraptěla. 
Hrbáč na ni pohlédl: „Tak ať se vám hezky 

žije, maminko,“ a střelil do hlavy i sebe.
Složil se k zemi. V tu chvíli se z dálky vy-

louplo kvílení policejních sirén.

* * *
„Druhé patro, druhé dveře.“
Matka nepoděkovala. Její prázdný výraz 

a zšedivělé vlasy naznačovaly, že do ústavu 
patří spíše ona a ne…
Dokulhala se k jeho dveřím.
Otevřela je.
„Ahoj, miláčku.“
Syn neodpověděl. I přes to, že mlčel, jeho 

tvář se ptala: Proč jsi mě chtěla zabít, mami?
V životě už se na ni nepodíval jinak.

Marek Labaj (*1999)
Absolvoval bakalářské 
studium na Slezské uni-
verzitě v Opavě, obor 
Audiovizuální tvorba. 
Aktuálně pokračuje v na-
vazujícím magisterském 
studiu. Výrazněji se dosud 
literárně neprosadil.
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Jen máloco mě v dětství dokázalo o ví-
kendu dostat z postele tak spolehlivě 
jako oblíbené televizní pořady, ať už po-
hádky nebo mé milované Beyond Belief: 
Fact or Fiction (Věřte nevěřte). O to více 
mě mrzí, že jsem byla teprve malý špunt, 
když u nás na Nově běželo Tales From 
the Crypt (Příběhy ze záhrobí, 1989-
1996), protože Crypt Keeper by zaruče-
ně byl můj absolutní televizní oblíbenec. 
Seriál je podobně jako stejnojmenný film 
z roku 1972 a jeho sourozenecký snímek 
The Vault of Horror (1973) založen na 
děsivých příbězích z několika (nejen stej-
nojmenných) komiksových časopisů (vá-
noční povídku …And All Through the 
House dokonce najdete ve filmu i v se-
riálu). Všechny příběhy následují stejné 
schéma, po výborné úvodní znělce z dílny 
legendárního Danny Elfmana nám cha-
rismaticky prohnilý Crypt Keeper, s hla-
sem Johna Kassira, vtipně představí téma 
konkrétní epizody doprovázené tematic-
kým laděním daného úvodu a zakončené 
patřičnou komiksovou obálkou příběhu. 

Následně může začít to pravé strašání… 
Kromě zmíněného úvodu seriál skrz na 
skrz provází černý humor, erotika, přimě-
řená dávka gore efektů a spousta (dnes) 
více i méně známých osobností. Seriál 
čítá sedm sérií o celkem 93 epizodách 
převážně příjemně průměrné až nad-
průměrné kvality. Jasně, spousta jednot-
livých příběhů nelichotivě zestárla, tudíž 
výrazně nepřekvapí, přesto jsou kvalitně 
zpracované a vypointované s pověstnou 
třešničkou v podobě velmi rozmanitého 
hereckého obsazení (jenom pojmenová-
vání jednotlivých známých tváří byla zá-
bava sama o sobě, můj naprostý favorit je 
Tim Curry v rodinné trojroli v úvodním 
dílu 5. série). Vzhledem ke krátké stopáži 
(většina epizod se pohybuje mezi 20-30 
minutami, pouze epizoda Yellow má 39 
minut) můžete očekávat přímé zápletky 
bez složitých dějových zvratů, zato s por-
cí těch správných ingrediencí. Ne, není 
to vrchol žánru, ani vtipu, ale takový ten 
správný horrorový hybrid, ke kterému se 
budete rádi vracet i třeba jen jako k zvu-
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kovému podkresu na pozadí nebo jako 
k pohádce na dobrou noc. (ks)
Zastavte se na chvíli. V klidu vydech-

něte. Odvraťte zrak od zběsilého tempa 
moderních seriálů. Slyšíte to? To zazní-
vá z jiného světa étericky okouzlující 
znělka seriálu Twin Peaks (Městečko 
Twin Peaks, 1990-2017) a pokud vám 
při zmínce o existenci tohoto pokladu 
nezačne automaticky hrát na pozadí vaší 
existence, znamená to jediné – ještě jste 
jej neviděli. A pokud ano, vaše srdce zde 
pravděpodobně zůstalo navždy. Dobře, 
končím s pompézností a dáme si strohá 
fakta. V dobách, kdy oproti televizním 
seriálům i yettiho vidělo více lidí, se ten-
to počin stal doslova zjevením. A dodnes 
jím v záplavě všech těch rádoby cool seri-
álů minimálně pro mě zůstává. To proto, 
že se roku 1990 rozhodl David Lynch 
(který si v seriálu i zahrál) a Mark Frost 
přinést divákům něco jedinečného, co tu 
ještě nebylo; výsledkem byly hned dvě 
série (které stejně většina diváků vnímá 
jako jednu), zachycující den po dni měsíc 
dramatického dění v poklidném městeč-
ku Twin Peaks uprostřed lesů. Událo se 

zde totiž něco strašného – na břehu je-
zera byla nalezena mrtvá středoškolačka 
Laura Palmer. Ze smrti všemi oblíbené 
královny krásy je místní šerif bezradný, 
ale na pomoc mu přijíždí agent FBI, 
milovník kávy a stoupenec východních 
nauk v jedné osobě, Dale Cooper. S jeho 
pomocí se rozjíždí pátrání po vrahovi… 
jenže to vypadá, že úplně každý v Twin 
Peaks má svá tajemství. Avšak nejen 
pronikání do temných intrik a tajemství 
skýtá nebezpečí – to se skrývá i v okol-
ních tajemných lesích. Co je vlastně zač 
démonický BOB, co má na srdci Dáma 
s polenem a jaký význam má tajuplná 
zpráva „Sovy nejsou tím, čím se zdají 
být?“ Tyto a další záhady čekají na rozlu-
štění. Jedno je jisté – toto městečko s vý-
tečnými koblihami a kávou černou jak 
bezměsíčná noc nebudete chtít opustit. 
A to i přes naprosto nečekané vyvrcho-
lení, po kterém divák jen konsternovaně 
hledí na obrazovku. Nicméně namís-
to odpovědí se dočká jen pauzy trvající 
dlouhých 25 let (kterážto číslovka má 
svůj význam), po které přichází pokra-
čování s podtitulem The Return. Někdo 
může být rozhořčen, protože v Twin 
Peaks se odehrává jen část děje, některé 
známé tváře už neuvidíte a jeden díl se 
stal dokonce pomyslnou dělící čárou ak-
ceptace mezi fanoušky nových a starých 
dílů seriálu. Věřím, že mnozí budou přes 
(nejen) počáteční nejistotu „co se to ksa-
kru děje“ až po čisté surreálno zmateni 
náhlou jinakostí, přesto se seriál vyplatí 
dokoukat až do bezútěšného konce. Pro 
seriál jako komplet bych zmínil i parád-
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ní hudební volby, obvykle koncipované 
svým vyzněním v souladu s dějem – což 
ocením vždy a všude. Pokud si kladete 
otázky o povaze existence, tenhle seriál je 
vodou na váš mlýn… a je dost možné, že 
se sem dokonce budete vracet pravidelně. 
(ok)
Touha vytvořit horrorový seriál se ne-

vyhnula ani domácím končinám. O no-
váckém zpracování několika povídek 
Miloslava Švandrlíka jsme psali už něko-
likrát, proč se tedy neponořit do nižších 
undergroundových vod? Přesně v tomhle 
stylu natočili, za notné podpory svých 
kamarádů a kamarádek, režisér dosud 
jediného celovečerního filmu, komedie 
Brak (2002), Karel Spěváček a někdej-
ší šéfredaktor horrorového Filmagu, 
tvůrce DVDmagu a příležitostný herec 
(Modelky s.r.o., 2014) Jiří Zídek 1. čes-
ký undergroundový seriál (jak je zapsá-
no na obalu DVD) HDP: Hodně divné 
příběhy (2006). Jde o sérii samostatných 
i navzájem propojených divných, bizar-
ních, horrorových, napínavých, fantastic-
kých i psychedelických příběhů. Celkem 
vzniklo 14 dílů v celkové stopáži cca 250 
minut a seriál komplet, včetně „making 
of“ vyšel na třech DVD. Nutno dodat, 
že DVD jako taková vypadají moc pěk-
ně. S obsahem je to trochu horší. Ehm, 
na čsfd se seriál honosí úctyhodnými 
19 % a 217. příčkou nejhoršího hodno-
ceného seriálu. Přesto má seriál co na-
bídnout a to nejen v oblasti obsazení: 
v seriálu se objeví např. vždy sympatic-
ký Vladimír Škultéty, Petr Jákl, Otakáro 
Schmidt, pozdější sestřička z Ordinace 

v růžové zahradě Kristýna Kociánová, ale 
i spisovatel a režisér Roman Vojkůvka, 
pozdější youtuber Václav „Kordus“ Ko-
ryčánek a v naprosto stylových guru ro-
lích i samotná šedá eminence Howarda 
Roman „Obitus“ Kroufek. Snad dva díly 
se odehrávají či byly natočeny během 
chotěbořského Festivalu Fantazie. Ano, 
ten seriál je levný, založený na stylově 
undergroundovém kamarádském a vol-
ně-nevážném amatérském a krátkome-
trážním duchu, často zabředávajícím do 
nesebereflektivní tvůrčí a svobodomyslné 
masturbace tvůrců a odkazování na kul-
tovní žánrové kousky, ale i přesto dokázal 
přinést několik zajímavých a pozoruhod-
ných úseků a kousků. A to buď ve formě 
určitých scén rozesetých po celém seri-
álu anebo přímo v celých dílech, kterým 
autor těchto řádků, byť seriál obecně ne-
hodnotí moc pozitivně, dokáže přiřknout 
čtyř až pětihvězdičkové hodnocení, např. 
Spajdrmen, Festival nebo naprosto ulti-
mátní a úchylný Barák se skvělou Kris-
týnou Kociánovou a ještě lepším Ondře-
jem Nosálkem. Kdyby už pro nic, tak pro 
Barák stojí za to celý seriál absolvovat. 
(hv)
Seriálem, který obstojně zpracovává 

vampýrské téma je True Blood (Pravá 
krev, 2008-2014) Allana Balla. I přes to, 
že předlohou je knižní série určená spíše 
pro dívčí čtenářstvo, tvůrcům se podaři-
lo vytvořit několik znepokojivých a drs-
ných scén: praktiky upíra Erica (Alexan-
der Skarsgård) jsou stejně brutální jako 
roztomilé, zaprášený upír Bill (Stephen 
Moyer) působí alespoň v první řadě krás-
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ně staromódním dojmem, podobně jako 
kulisy jeho zpustlého domu. Ono kouzlo 
i syrovost či tajemnost se však postupem 
času vytrácí. Mezi upíry a vlkodlaky se 
začnou mísit víly a podobná havěť, což 
ještě více rozmělňuje atmosféru. Konce 
se sice dočkáme, ale až po dlouhých sed-
mi řadách. (kh)

V čem mě Tales From the Crypt nadch-
ly, tam též povídkově laděný seriál Fear 
Itself (Podstata strachu, 2008-2009) 
poměrně zklamal. Ano, epizody začínají 
výborným songem Lie, Lie, Lie od Serje 
Tankiana, ale jeden prvek seriál skvělým 
neudělá… Podobně jako výše zmíně-
ný povídkový kolega má v jednotlivých 
epizodách obsazeny slavné tváře (jako je 
třeba Colin Ferguson, Elisabeth Moss, 
Brandon Routh či Brianna Evigan), plus 
na režisérské stoličce se vystřídala jména 
jako John Landis, Stuart Gordon, Darren 
Lynn Bousman nebo Ronny Yu. Výsle-
dek v sobě však nese nepříjemnou pachuť 
nemastných, neslaných příběhů, kterými 
sice zabijete čas, ale které z valné čás-
ti nepřinášejí skutečně zajímavou látku 
(snad s jednou výjimkou). Hlavní pro-
blém seriálu je ten, že zkrátka nenabízí 
nic nového a navíc to nic máte na talíři 

dlouhých 45 minut. Sám hlavní tvůrce 
Mick Garris má už dříve na triku ve stej-
ném formátu Masters of Horror (Mistři 
hrůzy, 2005-2007) a ani tehdy podobu 
seriálové antologie nevynalezl. V jed-
notlivých příbězích se objevují tradiční 
monstra jako upíři, zombie či vlkodlaci, 
klasické duchařiny a stěhování duší, což 
od tvůrců samo o sobě zavání spíše sáz-
kou na jistotu než rozklepanými koleny 
diváka. Zpracování tento dojem bohužel 
potvrzuje. Výsledek obsahuje mnohem 
méně horrorových prvků než název slibu-
je a ani osvědčená režisérská jména vám 
nenaservírují pokrm dle vašich představ. 
Ovšem epizody In Sickness and In He-
alth ( John Landis), Eater (Stuart Gor-
don) a New Year‘s Day (Darren Lynn 
Bousman) si užijete, pokud přimhouříte 
oko (nebo raději obě oči) nad nelogič-
nostmi scénáře. Největším překvape-
ním celé série byl bezesporu osmý díl, 
Skin and Bones od Larryho Fessendena, 
o milém a věčně hladovém wendigovi 
(v podání „neviditelného“ Douga Jone-
se), který má svou lidskou rodinu k smrti 
rád (na talíři nejlépe). Právě scéna z ku-
chyně má to, co mi ve zbytku antologie 
zoufale chybělo: nápad, atmosféru a po-
cit, že tohle je konečně horror, na který 
chci koukat. Zbytek série hodnocený 
dnešním okem ani nestojí za pozornost 
(pokud neznáte nějakého poseru, na kte-
rého to bude až až), takže se vlastně moc 
nedivím, že při původním vysílání pustili 
ven pouze 8 dílů a na zbytek se vlivem 
okolností nedostalo. A vy si rozhodně 
ušetříte čas i nervy, když sáhnete po ně-
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čem svižnějším a zajímavějším. Budu se 
opakovat, ale co takhle Tales From the 
Crypt, hm? (ks)
Jakmile jsem se po delším polemizování 

rozhodl připomenout si seriál Constan-
tine běžící v letech 2014 až 2015, netu-
šil jsem, jaký si na sebe pletu bič. Když 
jsem jedinou existující sezónu tohoto se-
riálu před lety viděl, měl jsem z ní dost 
rozporuplné pocity, ale některé námě-
ty (zejména ve druhé polovině seriálu) 
mě nadchly. Po nedávném opakovaném 
zhlédnutí musím konstatovat, že jsem 
v té době zřejmě měl dny, kdy jsem se 
náramně dobře vyspal – nebo se mi od 
těch dob proměnil divácký vkus. Komik-
sový Hellblazer (tedy John Constantine) 
patří od mládí mezi mé oblíbené arche-
typy postav životních ztroskotanců, kteří 
to odmítají vzdát (a když už je o tom řeč, 
Hellblazer v komiksové formě je a bude 
rozpitván v minulém a příštím čísle Ho-
warda). Takže seriál by pro mě měl být 
potenciální bomba. Výsledek nyní vní-
mám jako… stále rozporuplný, i když 
tentokrát jinak než posledně. Abych děj 
trochu přiblížil i neznalým – John Con-
stantine (démonolog, okultista, mistr 
temných umění a kdovíco ještě) provedl 
něco, díky čemuž je jeho duše zaslíbená 

Peklu. Jelikož je to ale zatraceně otrlý cy-
nik, hned tak z něčeho se nesesype a hle-
dá způsob, jak se z toho vyvléct. Jeden ta-
kový se mu potenciálně naskytne v rámci 
spolupráce s tajemným andělem jménem 
Manny, který varuje před „vzrůstající 
temnotou“. John má dále v týmu „dočas-
ně nesmrtelného“ kamaráda Chada a… 
jasně, chce to nějakou ženskou protago-
nistku. Její nábor probíhá v prvním dílu 
seriálu; a snad každý divák je překvape-
ný, že ve zbytku série už o ní nepadne 
ani slovo. Namísto ní se po průměrném 
pilotním díle dostává na scénu zcela jiná 
ženská postava, totiž médium na útěku 
(které má sice tvrďácký vkus oblékání, ale 
na lov démonů se zjevně vydává na pod-
patcích; no comment). Samozřejmě se 
mihnou i další Johnovi známí, ale… ono 
je to v rámci celé té série jaksi o ničem. 
Všichni se můžou tvářit dramaticky jak 
chtějí, vést emocionální dialogy a blábo-
lit o „vzrůstající temnotě“… nicméně vy 
víte, že ta série prostě skončí a nic se ne-
vyřeší. Zůstává tedy pár kladů v podobě 
námětů několika epizod, které ale nic-
méně nejsou kdovíjak originální (vraž-
dící gramofonová deska, posedlé vraždící 
děti, vrah z jiné reality…). Trochu to mís-
ty zachraňuje humor, který ovšem svůj 
největší rozmach zažije až v předposlední 
epizodě. Mám-li to shrnout, potřebujete-
li seriál u kterého můžete vypnout a pří-
liš nepřemýšlet, tohle je typický zástup-
ce tohoto druhu příběhů. Kdo ví, snad 
by z toho po pomalém rozjezdu zvládly 
další série vykřesat i něco skutečně tem-
ného; takhle je však kdysi slibný seriál, 
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jehož tvůrcem je Daniel Cerone, odsou-
zen k zapomnění – a nepomohou tomu 
už ani občasné Constantinovy vstupy do 
jiných superhrdinských bijáků… (ok)
Hledat v upírském žánru originalitu, 

je jako hledat jehlu v kupce sena. A hle, 
Guillermu del Torovi a Chucku Hoga-
novi se to v seriálu The Strain (Agresivní 
virus, 2014-2017) povedlo. I navzdory 
tomu, že děj začíná jako klasické posta-
po klišé. Jenže když nacpete infikované 
vampýrským virem do letadla a necháte 
ho přistát uprostřed přelidněného velko-
města, máte zájem diváků zaručen. Krev 
pijící bestie vizáží jednak vzdávají hold 
starým klasickým upírským filmům, zá-
roveň je jejich fyziologie „vylepšena“, 
takže dokáží být náležitě odporní i dneš-
ním divákům. Dalším kladem seriálu 
jsou výborné herecké výkony (obzvláště 
vynikne David Bradley v roli zatvrzelého 
lovce upírů) a uzavřenost, kdy se ve čtvrté 
řadě dočkáme finále. (kh)
Seriál Ash vs. Evil Dead (2015-2018) 

je jakýmsi bonbonkem pro milovní-
ky horrorových klasik z dílny zručného 
Sama Raimiho, a jak už název napovídá, 
tou klasikou se myslí filmová série Evil 
Dead (u nás jako Lesní duch nebo Smr-
telné zlo). Radostí vykviknou i fanoušci 
sympaťáka Bruce Campbella, který si 
tento seriál v podstatě ukradl celý pro 
sebe. Ve své roli Ashe J. Williamse je 
skutečně excelentní. Těžko si za něj, za 
hlavního představitele i původních fil-
mů (The Evil Dead 1981, Evil Dead II 
1987, Army of Darkness 1991), dosadit 
nějakou seriálovou náhradu. Campbell 

zde představuje Ashe už ve věku mírně 
pokročilejším, kterého ono (ne)smrtelné 
zlo znovu navštívilo. V patách mu je Xe... 
pardon Lucy Lawless, podíváme se i do 
Mexika, navštívíme El Bruja a vůbec, do-
čkáme se k radosti převeliké tradičních 
Ashových hlášek, zdařilého humorného 
horroru a po čertech zábavného gore. Ve 
třech našlapaných sezónách vás čeká také 
poutavý příběh, vlastně tak poutavý, že to 
budete chtít „sjet“ celé najednou. Co si 
vlastně přát víc? A to jsem se nezmínil, 
že se v seriálu blýskne i milý Lee Ma-
jors – legenda z akčního seriálu Kolt pro 
všechny případy – též vhodné záležitos-
ti pro nostalgiky. Klaatu verata nikto na 
všechny, kteří by chtěli Ashe proti smr-
telnému zlu zatratit! (mib)

Existuje seriál, který kromě osvědčených 
horrorových prvků nabídne něco víc. 
A ve Stranger Things (2016-2022) je 
tou přidanou hodnotou hned toto: fun-
gující a především velmi zdařilý „osm-
desátkový“ háv. Klidně připočítejme 
i humor, akci, hudební podkres a sci-fi 
nádech. Těžko asi říci, co k obrazovkám 
přikovalo tolik nadšených diváků, jestli 
ta sranda nebo ty osmdesátky, jedno ale 
jisté je – vypadá to zatraceně dobře, a jak 
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by řekl lajk: „Dá se na to koukat.“ Zna-
lec by to samozřejmě rozvedl, povyprávěl 
by o tom, jak to žongluje s popkulturní-
mi odkazy ad hoc, jak seriál nekompro-
misně snoubí ad hoc osvědčené narativy 
zažitých paradigmat filmů z doby, které 
ad hoc Stranger Things sublimují, místy 
i docela solidně transcendují. No schvál-
ně, znalci horrorů z let osmdesátých si 
skutečně přijdou na své, zejména uctívači 
klasiky zvané Poltergeist (1982). Příběh 
se v každé sezóně točí kolem vtíravého 
ba až démonického zla, které se pro-
střednictvím média, v tomto případě za-

křiknutého chlapce, pokouší 
dostat na náš svět. Parta vý-
rostků se pak musí hodně co 
ohánět, aby na konci každé 
sezóny zvítězila. Ve Stran-
ger Things funguje prak-
ticky všechno, dokonce i ta 
love story mezi zmíněnou 
omladinou… Zkrátka, nelze 
jinak než doporučit těm co 
neviděli, a těm, co viděli, ať 
si to dají ještě jednou.  (mib)
Prosluněný Santa Clarita 

Diet (2017-2019) je ryze 
předměstským horrorem. 
Její hlavní hrdinkou je Shei-
la, manželka Joela, svého 
kolegy v realitní kanceláři 
a matka pubertální dcery 
Abby. Sheila řeší klasické 
středostavovské problémy 
– s předměstským životem 
(tedy sousedy), v práci se 
šéfem a profesními rivaly, 

s pubertální dcerou, vztahové problémy 
s manželem, který se prudce rozbíhá do 
krize středního věku. Problémy s tím, že 
se z nějakého záhadného důvodu stala 
nemrtvou a potřebuje lidské maso – tedy 
problémy kde jíst a nepobuřovat svědo-
mí. Ano, kdybych měl někomu tento se-
riál popsat ve zkratce, řekl bych něco ve 
stylu: představ si Zoufalé manželky ale 
s tím, že jedna z nich je zombie a zabí-
jí a žere lidi. Tedy, mnohem humornější 
a třeskutější Zoufalé manželky. Nutně 
taky krvavější. Je sice faktem, že horroro-
vý prvek je využit ryze pro komičnost zá-
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pletky a na první pohled horrorová slož-
ka výrazně ustupuje té komické, ale seriál 
nakonec přeci jen pocitově děsí. A nejsou 
to zombie, kterými děsí, ale lidé. O to je 
mrazení působivější a až horrorová nejis-
tota hlubší. Santa Clarita Diet svým způ-
sobem staví a definuje tzv. „předměstský 
horror“. Jednotlivé charaktery jsou sice 
(jak to v podobných případech bývá) 
hnány ad absurdum a odpovídají tomu 
i situace a tematické bloky, zpracováva-
jící lidské odhodlání potlačující jakousi 
obecnou morálku (můžeš mít jakékoliv 
hodnoty a etické zábrany, ale když jde 
o velmi blízkou osobu, jdou stranou), 
problematiku takzvaného „přípustného 
zabití“ (stačí, aby oběť měla jakékoliv 
mnou definované negativní stigma – tře-
ba jen, že dělá něco, s čím já nesouhlasím 
– a je přípustné ji zabít). V neposlední 
řadě pak téma „jakmile něčemu věřím, 
byť je to jakkoliv imaginární, jsem pro 
to schopen udělat cokoliv, dokonce ne-
vidět realitu“ (asi nejděsivější pasáž seri-
álu s křesťansky založenou policistkou). 
V seriálu se sice objevují zombie, zabíjí 
a žerou se v něm lidé, stříká krev a obje-
vují se tam rozličné kusy lidského těla (ne 
pohromadě, samozřejmě) včetně mluvící 
hlavy nemrtvého, ale horrorovou složku 

zde zastupují a strach vyvolávají převážně 
živí lidé, jejich povahy a přístupy k růz-
ným věcem. V tomto ohledu je seriál 
horrorový a strašidelný až dost. Seriálu 
hodně prospívá místy opravdu zábavný 
situační a hlavně slovní humor a obsa-
zení hlavní čtveřice postav. Drew Bar-
rymore potěší opět v horrorové roli, Ti-
mothy Olyphant předvádí něco, co jsem 
já osobně od něj vůbec nečekal a dvojice 
puberťáků si hodně sedla. (hv)
Všimli jste si někdy onoho trendu po-

jícího se s mysteriózními horrorovými 
městečky? Většinou se ztratí dítě a (po-
kud tvůrci nevyměknou) časem je nale-
zeno mrtvé… čímž se roztáčí celý kolotoč 
znepokojivých zjištění a jevů. Německý 
seriál Dark (2017-2020) čítající tři pro-
pracované série není žádnou výjimkou 
– s tím rozdílem, že toto je další z kusů, 
který aspiruje k četným návratům. Ov-
šem tentokrát ne k čistě příjemným a po-
hodovým, nýbrž racionalizujícím, kdy se 
stále snažíte rozmotat nerozmotatelné. 
Vítejte ve zdánlivě bezvýznamném měs-
tečku Winden, jehož největší devízou je 
jaderná elektrárna (Všimli jste si? U kaž-
dého mysteriózního městečka něco tako-
vého stojí!), jakés-takés historické pozadí 
a ne zcela probádané jeskyně v místních 
lesích. Zdánlivě nic neobvyklého, mini-
málně ne dokud se neztratí jedno z dětí 
– a později je v lese skutečně nalezeno 
mrtvé dítě, jenže… jde o dítě zmizelé 
před třiatřiceti lety. Vyšetřující policista 
Ulrych to ví, protože vydedukuje, že jde 
o jeho mladšího bratra, který tehdy zmi-
zel – a nyní se jen tak objevilo jeho čers-
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tvě mrtvé tělo, jako by neuplynul ani den. 
Ale to je jen začátek. Do města se začínají 
stahovat podivné existence, či se dokonce 
zdá, že proti sobě intrikují v rámci jaké-
si apokalypsy, která má údajně nastat. Ve 
středu zájmu těchto osob stojí – mimo 
jiné – mladý Jonas Kahnwald, který se 
snaží vyrovnat s traumatickou minulostí 
a rozluštit, o co tu do pekla jde. A jelikož 
bych se do dalších popisů zamotal jak 
moucha do pavoučí sítě, tak vám zcela 
sprostě vyspoileruji, že v téhle poměrně 
temné a brutální záležitosti se cestuje ča-
sem. Ono to stejně odvodíte během pár 
dílů. Tak či onak, při rozplétání tohoto 
šíleného spletence životních osudů se 
setkáte snad se všemi existujícími i nee-
xistujícími druhy paradoxů cestování ča-
sem… a když už si ke konci druhé sezóny 
začnete říkat, že už není co vymyslet a že 
to nakonec vlastně celkem dává smysl, 
přijde série třetí a udělá něco, co vám pra-
ští do mozku s kadencí masivně rozjeté 
bowlingové koule. A můžete uvažovat od 
začátku. S tím souvisí i jeden velký, avšak 
zásadní neduh tohoto seriálu; může být 
obtížné se v něm zorientovat. Za prvé, 
většina německého osazenstva mi zprvu 
výrazem připomínala (bez urážky, ne-
smějte se) brambory, takže než jsem si 
zvykl i na ty méně výrazné kukuče, chvíli 
to trvalo. Za druhé, časoprostorová spleť 
je zde tak propletená, že někteří diváci 
(zvláště ti co koukají na seriály proto, 
aby nemuseli myslet) se prostě nebudou 
chytat. Jde to dokonce tak daleko, že ke 
konci seriálu si uvědomíte, že i úvodní 
znělka seriálu (mimochodem, v seriálu 

opět převládá skvělý hudební výběr) od 
samého počátku svým textem souvisela 
se samotným dějem. Je mi zcela jasné, 
že kdekdo pak bude brblat, že ten seriál 
se pouze snaží tvářit chytře a při detail-
ním pohledu skutek utek (jo, pár kiksů se 
najde, ale to v každém příběhu). Za mě 
ovšem jde o precizně propracovaný kus 
a pokud máte vedle horroru slabost pro 
sci-fi či vědu, tohle vám nedá spát. Tvůr-
ci Barban bo Odar a Jantje Friese (kteří 
mimochodem v současné době připravují 
další horrorový seriál jménem 1899) si 
na tomto kousku dali vskutku záležet, 
a přestože ne každý bude schopen jeho 
kvality ocenit, pro mne zůstává jedním 
z nejlepších mysteriózních horrorem za-
páchajících seriálů posledních let. (ok)
Myslím, že nikoho ze čtenářů nepřekva-

pí, že se na zoubek seriálové horrorové 
antologie podívali i v Asii. Konkrétně si 
ukažme na producenta Erica Khoo, díky 
kterému Folklore (2018) na HBO Asia 
vzniklo. Jak už název napovídá, seriál se 
zabývá místním folklórem a jeho hluboce 
zakořeněnými strašidly v šesti odlišných 
zemích. Z Indonésie vás přijde vyděsit 
zlodějka dětí wewe gombel, Japonci se 
pochlubí pomstychtivou matrací tatami, 
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Singapur se vytasí s mrtvou dívkou ze 
které se stal krvelačný pontianak, Thajsko 
představí hladového ducha pob, Malajsie 
ženu, která využije pro svou pomstu dé-
monka toyol a Jižní Korea se spokojila 
s „pouhým“ stalkerem a jeho matkou, 
která pro klid svůj i synovy duše udělá 
cokoliv. I po jeho smrti. Toto na první 
pohled lákavé menu ale sráží uhlazené 
a nevyvážené provedení jednotlivých 
dílů, které se pohybují od poměrně nud-
ného průměru k lehce zábavnějším ku-
sům s neokoukaným pohledem na dané 
téma (případ poba). Pokud jste na poli 
asijského horroru nováčci, tak z hlediska 
témat rozhodně jde o zajímavou exkur-
zi do odlišné mytologie, ale jinak… Ne, 
Folklore není špatný, ale zároveň je pří-
liš zdlouhavý a… sterilní, aby byl vážně 
zábavný. Jasně, nechybí zde děsivé mas-
ky a sem tam nějaký ten krvavý efekt, 
ale podvědomě víte, že to Asiati zvlád-
nou lépe. Mnohem lépe. Za sebe bych 
vypíchla japonský díl Tatami s Kazuki 
Kitamurou a nádherně šílenou Misu-
zu Kanno a thajský Pob s tváří Parama 
Wutthikornditsakula. Celý seriál však 
byl natolik úspěšný, aby dostal druhou 
sérii s novými šesti příběhy, takže třeba 
si výsledný dojem vylepší. Aktuálně jsou 
jednotlivé epizody vysílány po jedné 
týdně a v době vydání tohoto čísla bude 
venku čtvrtý díl. (ks)
Sam Shaw a Dustin Thomason vzdali 

hold Stephenu Kingovi a zasadili seriál 
Castle Rock (2018-2019) do fiktivní-
ho světa, ve kterém se potkávají postavy 
z jeho knih (první řada se točí přímo ko-

lem věznice Shawshank). Obě uzavřené 
řady obsahují spletité příběhy, které sází 
nejvíce na atraktivní a divákům vesměs 
povědomé prostředí a úctyhodně pro-
pracovanou psychologii postav. Tu ješ-
tě umocňují vynikající herecké výkony. 
Velmi milým překvapením jsou pak sa-
motní herci – narazíme tu na Sisi Spa-
cek z filmu Carrie, Scotta Glenna z Ml-
čení jehňátek, několik hvězd ze seriálu 
American Horror Story či The Walking 
Dead. Vše korunuje výkon mladého 
Billa Skarsgårda. (kh)
Velkou libůstkou mezi horrorovými 

seriály je podle mě The Terror (2018-
2020) tvůrce Davida Kajganicha. Už při 
čtení předlohy od Dana Simmonse se 
mi z té zimy a beznaděje dělalo fyzic-
ky špatně (a nejen kvůli tomu, že jsem 
kolikrát četla až do ranních hodin a pak 
musela nevyspalá do práce). Ono bru-
tální mrazení sice seriálu většinou chybí 
(prostředí působí bezútěšně, ale ne pří-
liš věrohodně, o vraždící bílé bestii ani 
nemluvě), co ale zůstalo, jsou přesvěd-
čivě ztvárněné postavy, absence naděje, 
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postupné vymírání sympa-
tických hrdinů, degradace 
morálky a sondy do duší 
největších padouchů. Na-
prosto brilantní jsou he-
recké výkony Jarreda Ha-
rrise (jako věhlasný kapitán 
Francis Crosier), Ciarána 
Hindse ( John Franklin), 
Tobiase Menziese ( James 
Fitzjames) a hlavně Adama 
Nagaitise v roli pološílené-
ho Cornelia Hickeyho. (kh)
Podobně jako upíři jsou solidně proflá-

klé i zombie. Ale to by v tom byl čert, 
kdyby to někdo nezkusil jinak a zají-
mavěji. Přesně to se povedlo Seong-
-hoon Kimovi a In-je Parkovi v seriálu 
Kingdeom (Království zombie, 2019-
2020). Kolem královského paláce na 
Korejském poloostrově se děje cosi ne-
kalého a ani intriky nakonec nedokáží 
zakrýt fakt, že panovník je vážně nemo-
cen nebo dokonce mrtvý. On ale není 
ani jedno z toho. Navíc se po zemi obje-
vují oživlí mrtví, rychlí a bestiální. Seriál 
hodně hraje na vizuální stránku a hraje 
výborně. Korejci v bílých hábitech zacá-
kaných krví skoro všichni připomínají 
Sadako z filmu Ringu, epidemie se šíří 
nekontrolovatelnou rychlostí a korunní 
princ je přes veškerou svoji snahu a obě-
tavost neustále pronásledován stoupenci 
své mladé macechy. První dvě série jsou 
vynikající, ze třetí mám trochu strach, 
neboť vše důležité bylo dopovězeno 
a hrdinové odešli ze scény. Co tedy bude 
dál? (kh)

Podobně exoticky jako Kingdeom pů-
sobí The Dead Lands (2020) Glen-
na Standringa tentokráte z prostředí 
Nového Zélandu. Krajina dopomohla 
k vybudování solidní atmosféry cizosti 
a tmy, herecké výkony však silně po-
kulhávají, jako by i samotní herci přišli 
z doby kamenné. S oživlými mrtvými 
tu mají co do činění šamani a jistá prin-
cezna, která se snaží umožnit mrtvým 
spočinout v podsvětí. Nemrtví jsou také 
velmi rychlí a agresivní, zdaleka už však 
nepůsobí tak děsivě nebo přesvědčivě. 
Seriál má zatím pouze jednu řadu, a je-
likož akční a dramatické finále (kéž by 
takové byly všechny díly) hodně vysvět-
lí, bylo by lepší, kdyby u té jedné řady 
i zůstalo. (kh)

Kristina Haidingerová (kh)
Karolína Svěcená (ks)

Ondřej Kocáb (ok)
Michal Březina (mib)

Honza Vojtíšek (hv)
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RE
CE

NZ
E Jsou knihy, které mají stovky stran a masy 

lidí kolem nich halekají jak banda lido-
opů v říji, přestože jejich stránky jsou 
v jádru často emočně i dějové prázdné. 
Nechutné. Ale jako opozit k tomuto ex-
trému naštěstí existují i literární jedno-
hubky, které emocemi překypují. Právě 
sem spadá i Oko čarodějnice od Nelly 
Černohorské, na které se nyní podíváme 
blíže.

Rok vydání: 2021
Vydavatel: Golden Dog
Počet stran: 124

Sofie je mladá žena na prahu dospělosti. 
Je inteligentní, má dobrý vkus a pochá-
zí z pohodové rodiny. Na druhou stranu 
taky není žádné neviňátko a umí si život 
řádně užívat. Prostě fajn mladá holka, 
která pomalu poznává nástrahy tohoto 
světa. Cestu k zářné budoucnosti ovšem 
naruší zdánlivě triviální záležitost; její 
matka si v rámci své honby za starožit-
nostmi pořídí starobylé zrcadlo. A ačkoli 

se zprvu nezdá, že by s ním plíživá tem-
nota měla mít cokoli společného, opak 
je pravdou. Ve městě zmizí první mladá 
dívka… a brzy budou následovat další.
Tohle je samozřejmě jen vrcholek ledov-

ce a pokud jste si po předchozím popi-
su znechuceně řekli, že půjde jen o dal-
ší young adult literaturu s horrorovými 
prvky, mohu vás uklidnit. Už od prvních 
střípků příběhu je zřejmé, že zde se ni-
kdo s ničím párat nebude a útlocitnější 
osoby s ustrašeným kníkáním knihu brzy 
zavřou. Ať už se totiž děj odehrává v pří-
rodě či v rodinném domě, plíživé zlo lze 
vždy zahlédnout takříkajíc koutkem oka. 
A plíží se vskutku vydatně, protože děj 
se láme tak nepozorovaně, že až uvíznete 
v té černé depresi jak moucha v medu, už 
je téměř pozdě.
S tím souvisí i určitá míra drsnosti až 

krutosti. Zejména na psychické rovině 
je kniha nádherně zničujícím zážitkem, 
kde jako by temnota světa houstla až 
do odstínů výživné noční můry. Dojde 
i na fyzické brutalitky a mňamózní ne-
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chuťárny, většinou (ovšem ne vždy) spíš 
naznačené než explicitně popisované; to 
mám i raději, protože z mého pohledu 
vzniká větší apel na představivost. Z toho 
si můžete udělat obrázek o tom, zda po 
této chytré knize sáhnout či raději vyhle-
dat prvoplánový krvák. Co se mě týče, už 
úvodní prolog zachycuje psychosoma-
tické trauma, které si čtenáře zaháčkuje 
i jím otřese.

Jelikož hlavní hrdince je osmnáct let, 
příběhem se výrazně táhne i vztaho-
vá linka. Ta načrtne více i méně známá 
schémata a co se erotiky týče, platí o ní 
víceméně totéž, co popisuji v předchozím 
odstavci. Je tady, mluví se o ní a je nazna-
čena tak, že si ji imaginativní čtenář na 
plátno fantazie vždy barvitě vykreslí. Co 
v tomto směru někdo může brát za klad 
či zápor je chování mužských protagoni-
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stů; ti se v klíčových situacích nevybarví 
v zrovna dobrém světle. Já tento aspekt 
příběhu vnímám pozitivně; nerealistická 
romantika by mi zde neseděla.
Samotný text plyne kupředu svěže a bez 

zádrhelů. Z mého pohledu je postava So-
fie napsána tak živě, že jsem si po čas čte-
ní ani neuvědomoval text v první osobě 
přítomného času, který mi mnohdy při 
přechodu mezi mozkem a očima podivně 
vrže a skřípe. Tady ne. Kdyby byla hlav-
ní hrdinka živá, zřejmě bych měl nutkání 
ji pozvat na rande (což se mi snad ještě 
u žádného příběhu nestalo, když nad tím 
teď zpětně přemýšlím).
Mohlo by se zdát, že ta kniha nemá žád-

né zápory. Je však třeba si připustit ne-
oddiskutovatelný fakt – totiž že zápletka 
není z těch nejoriginálnějších. Když jsem 
o příběhu po dočtení přemýšlel, připada-
lo mi to, jako by Karika psal scénář pro 
další díl V zajetí démonů a zapomněl 
tam přidat manžele Warrenovy. Roz-
hodně to není první ani poslední příběh 
o „prokletém“ zrcadle (úmyslně neuvá-
dím příklad, protože to vede ke srovná-
vání a nikoli recenzování), který jsem 
četl. Na druhou stranu je tento potenci-
ální neduh vyvážen celkovou atmosférou 
a čtivostí příběhu.
O obálku knihy se tradičně postaral 

Michal Březina; ačkoli není v souladu 
se symbolem popisovaným v knize (což 
může zamrzet), tento temný minimalis-
mus se mi zamlouvá. Tím však hitparáda 
nekončí – uvnitř najdete obdobně mini-
malistické ilustrace Moniky Pavlovičové, 
které příběh trefně doplňují. A co víc, 

kniha je natolik vymazlená, že si autor-
ka hraje i s různými fonty v rámci dopisů 
a podobných záležitostí. Mezi tímto pak 
vyčnívají „titulní strany“ novin, vhodně 
doplněné o ilustrační fotografie z archivu 
autorky. Třešničkou na dortu je hudební 
playlist, zveřejněný na konci knihy, kde 
jsou zaznamenány skladby, jež v příběhu 
zazní. Je na vás, zda a jak tohoto doplň-
ku využijete – jelikož je mým zvykem 
pouštět si skladby zmíněné v textu zcela 
automaticky, neměl pro mě žádný hlubší 
význam (tedy kromě rozšíření či osvěžení 
hudebních obzorů; nakonec, Fryderyka 
Chopina mohu téměř vždy a všude).
Oko čarodějnice je první vlaštovkou 

edice Zrnka temnoty, ve kterém nakla-
datelství Golden Dog představuje (od 
února příštího roku, nepočítáme-li tuto 
knihu) krátké horrorové příběhy do 150 
stran. A to jak od zahraničních, tak i (jak 
vidno) tuzemských autorek a autorů. 
Tento počin nakladatelství chválím nejen 
z důvodu mé bibliofilie, ale také protože 
to umožňuje autorům realizovat i „to by 
bylo příliš krátké a nikdo by mi to nevy-
dal“ záležitosti.
Nelly Černohorská na mne tímto kous-

kem udělala patřičný dojem a budu se 
do budoucna těšit na její další příběhy. 
Budete-li mít chuť si toto čekání ukrátit, 
můžete zkusit její prvotinu Zlovolné by-
tosti (2021, Pointa). Co se mě týče, jsem 
malé zlomyslné monstrum a knížku rád 
někomu milerád půjčím, jen aby dotyčná 
osoba ráno našla na domovních dveřích 
podivný symbol…

Ondřej Kocáb
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RE
CE

NZ
E Nebudu lhát, už podle názvu Girls Nite 

Out, prostě holky na tahu, jsem čekal 
něco, co by bylo docela divoké, něco, co 
bude hodně sexy.

Režie: Robert Deubel
Scénář: Gil Spencer Jr., Kevin Kurgis, 
Joe Bolster, Anthony N. Gurvis
Délka: 96 min.
Původ: USA
Rok: 1982
Hrají: Julia Montgomery, James Carroll, 
Suzanne Barnes

V tomhle směru ale název filmu bohužel 
klame tělem a rozhodně nic takového ne-
dostanete. Holky na tahu tu sice jsou, ale 
že by byl snímek Girls Nite Out nějak 
extra sexy, to zrovna ne. Je strašná škoda, 
když jsou tyhle staré flákoty tak sterilní, 
že vás nedostane ani osmdesátkový háv.
Přitom když se podíváte na fotky z fil-

mu, vůbec to nevypadá špatně. Vrah, kte-
rý vypadá jako obří plyšák, to není až tak 
blbý nápad. I když pravda, je potřeba to 

uvést na pravou míru, není to obří plyšák, 
ale maskot místního sportovního týmu, 
což vůbec nevadí, protože i tohle je do-
cela povedený nápad, který rozhodně za-
slouží pozornost horrorového fanouška. 
Ale to provedení…
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Takže máme noc na vyšší odborné kde-
si v Ohiu, i když ani tak nejde o samot-
nou školu, jako spíš o šatny a ubytovnu 
a prostě místa, kde se nacházejí studenti 
a studentky ve svém volném čase. Jasně, 
to školní prostředí dává smysl vlastně jen 
proto, že tohle je místo, kde si ten horror 
snadno představíte. A slasher na škole 
v osmdesátkách letěl. Právě tam po nich 
totiž jde vrah – muž, nebo žena? – kte-
rý je navlečený do uniformy sportovní-
ho maskota v podobě velkého medvěda. 
Proč po nich jde? Proč zabíjí? Proč jsou 
mladí lidé v ohrožení života?
Tyto otázky nejsou špatné, tvůrci hrají 

alespoň s tím, že vrah je maskovaný, ale 
samotné vraždy do-
stávají hodně málo 
prostoru a nejsou 
nijak nápadité, ne-
jsou ani tak skvěle 
provedené, aby vám 
utkvěly v paměti. 
Tohle je prostě něco, 
co slasher potřebuje, 
protože pokud to 
nemá, automaticky 

ztrácí. Ale horší je skutečnost, že dění 
mezi vraždami, a že je ho oproti vraž-
dám skutečně hodně, je nesmírně nud-
né a není zde nic, co by vás mohlo bavit. 
Žádný humor, žádný sex. A film přitom 
ani jiné ambice neměl…
Americký snímek Girls Nite Out je 

ukázkou toho, že v osmdesátých letech 
se těch vyvražďovaček točilo prostě straš-
ně moc a rozhodně ne každá mohla být 
dobrá. Když je něco trendy, jde bohužel 
více o kvantitu než o kvalitu, protože to 
prostě chce dělat každý. Jistě, z žánru se 
stala především zábava, ale na tom není 
nic špatného, problém je ve chvíli, kdy 
snímek ani nic jiného nechtěl, jenže se 

mu stejně bavit ne-
povedlo. A to je 
přesně případ toho-
to filmu.
Za mě je Girls 

Nite Out trochu 
slabší osmdesátkový 
americký horror.

Martin Štefko
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PR
OF

IL Jen jedna z žen 
zemřela nejví-
cekrát na světě. 
F r a n c o u z s k á 
herečka Paula 
Maxa ve svých 
divadelních ro-
lích.
Narodila se jako 

Marie-Thérèse 
Beau v Paříži 8. 

srpna 1892. O jejím dospívání a soukro-
mém životě, než na sebe upozornila jako 
herečka, nelze dohledat zrovna moc in-
formací. Ty první a serióznější se objevují 
až z roku 1915, kdy se (jako Mademoisel-
le Maxa) krátce objevila jako služka Lau-
re v několika částech série krátkome-
trážních snímků Louise Feuilladea Les 
vampires (1915) a Les vampires: Les 
yeux qui fascinent (1916). IMDb u je-
jího profilu uvádí ještě Les vampires: 
L‘evasion du mort (1916) a Les vam-
pires: Le spectre (1916), ovšem jako 
filmy, v nichž nebyla nakonec uvedena. 

Les vampires byl na svou dobu a němou 
kinematografii poměrně ambiciózní pro-
jekt s lehce zavádějícím názvem. Šlo spíše 
o prapočátky filmového thrilleru, blízké 
kriminálním a dobrodružným románům, 
s pulpovou zápletkou plnou podrazů 
s amorálním gangem zločinců v klíčo-
vé roli, které se o nadpřirozeno a meta-
fyziku otřely až někde v šesté části Les 
yeux qui fascinent, v níž zlotřilec využije 
hypnotické schopnosti, aby si z Laury 
(v podání právě mladičké Maxy) udělal 
poskoka. Tato zápletka zabírá sotva pár 
minut z celého seriálu, který celkově čí-
tal přes deset hodin. Maxa však i v této 
maličké roli dokázala zaujmout svým pů-
sobivým podáním a schopným využitím 
pečlivě promyšlených a propracovaných 
gest a panenkovských očí, odrážejících 
nejen touhu ale i hrůzu. Tento svébytný 
koktejl strachu a vzrušení pak bude důle-
žitý pro budoucí směřování jejího profes-
ního života. Protože patrně jemu a svým 
výrazovým schopnostem němého filmu 
vděčí za své nejslavnější angažmá.



176

V roce 1917 Mademoiselle Maxu oslo-
vil s nabídkou práce ředitel pařížského 
extravagantního divadla Grand Guignol 
Camille Choisy. Grand Guignol, sídlící 
na konci slepé uličky Chaptal, bylo di-
vadlo mladší jen o čtyři roky než Maxa. 
Proslavilo se až dekadentními krátkými 
představeními, horrorovými dramaty, 
komiksovými skeči a groteskami, plnými 
násilí, brutality, krve, obskurních výjevů 
a sexuálních frašek, v nichž si tvůrci sa-
tiricky utahovali z (malo)měšťáckých 
mravů. Na přelomu století vedení divadla 
upřednostnilo inscenaci před textem, za-
vedlo používání speciálních efektů a vy-
budovalo specializovaný repertoár (za-
měřený na duševní nerovnováhu). Jedním 
z autorů divadla byl André de Lorde, 
jemuž přezdívali Princ teroru. Hned od 
samotného začátku se divadlo potýkalo 
s cenzurou, protesty části veřejnosti a ně-
kolika kontroverzemi. Byl to však právě 
Choisy, kdo se rozhodl nepodlehnout 
tlaku a než aby se snažil divadlu změnit 
jeho pověst, přistoupil na morbidní zvě-
davost svých diváků, rozhodl se jít ještě 
dál a přiklonil se k niternějším horrorům. 
Pro větší efekt byl najat lékař, přítomný 
u všech představení, kdyby během dění 
na jevišti někdo z diváků omdlel. V rám-
ci reklamního humbuku pak docházelo 
údajně k situacím, kdy volání o pomoc 
ohlašovalo, že omdlel lékař. Choisy zave-
dl několik světelných a technických efek-
tů, čerpal ze světa jevištní magie a vytvo-
řil složité iluze všech možných permutací 
smrti a rozčtvrcení. Nejen za jeho půso-
bení se z Grand Guignol stal průkopník 

a předchůdce gore horrorů a splatter fil-
mů. Jedním z Choisyho přínosů divadlu 
je právě přivedení Mademoiselle Maxy 
a změny jejího dívčího jména na znělejší 
Paula Maxa.

Její expresivní gesta se v prostředí malé-
ho divadla stala ještě působivějšími. Na 
rozdíl od němého filmu zde mohla plně 
využít i svou schopnost vydávat ze sebe 
srdceryvný až krvelačný křik, z něhož 
mrazilo. Paula Maxa v Grand Guignol 
působila bezmála patnáct let a za tu dobu 
byla ve svých rolích mučena a zabíjena 
mnoha rozličnými způsoby – byla za-
střelena, ubodána, rozčtvrcena, vykostě-
na, skalpována, vařena v hrnci, pojídána, 
oběšena, zaživa pohřbena, ukamenována, 
znásilněna, upálena, utopena, její postavy 
podléhaly rozkladu nebo byly dokonce 
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mimo jeviště trhány kočkovitými šelma-
mi. Každou tuto scénu Paula odehrála 
před zaplněným hledištěm a s velkými 
ohlasy. Zpočátku hrála role jak pozitivní 
tak negativní, tedy jak oběti, tak útočnice, 
ale brzy se vyprofilovala v působivé oběti. 
Nešlo jen o kombinaci umělé krve a pro-
myšlených speciálních efektů, důležité 
bylo také načasování, důrazná charakte-
rizace postavy a dokonalé nastudování 
role. Sama k tomu ve svých pamětech 
poznamenává: „Ve filmu máte řadu obra-
zů, všechno se děje velmi rychle. Ale vidět 
lidi naživo, jak trpí a umírají v pomalém 
tempu, které vyžaduje živé představení, to 
je mnohem účinnější.“ Jedna vynechaná 
replika nebo vypuštěná věta „může lehce 
zničit napětí budované celých 10 i 15 minut 
a pokazit celý večer.“

Dobový tisk Paulu Maxu označoval za 
„nejvražděnější ženu na světě“ a „Sarah 
Bernhardt z impasse Chaptal“. Jen pro 
pořádek dodejme, že S. Bernhardt byla 
jednou z nejvýznamnějších francouz-
ských divadelních osobností a hereček 
přelomu 19. a 20. století. Uvádí se, že 
Paula Maxa byla na divadelních prk-
nech ve svých postavách zabita deset až 
třicet tisíckrát. Podle všeho jsou obě po-
lohy údajů nadsazené, každopádně vůbec 
existence jakéhokoliv podobného údaje 
prozrazuje, jak byla Paula Maxa pro di-
vadlo a jeho úspěch důležitá. Kromě výše 
zmíněných přívlastků by také mohla být 
jednou z prvních „scream queen“.
Paula Maxa se nikdy nebála ohnout 

pravdu před dobrým příběhem. Ně-
kolikrát údajně tisku zprostředkovala 
svůj nezkreslený životopis, nevyhýbala 
se ovšem různým náznakům či přímým 
zmínkám, plným posedlých milenců, 
zvráceností a dokonce zločinů, které jako 
by odpovídaly hrám a scénám, v nichž 
vystupovala a jen podněcovaly zájem ve-
řejnosti. Dokonce i poté, co byla z Grand 
Guignol propuštěna, mohla tvrdit, že se 
tak stalo pro její „přílišnou popularitu“. 
Přesto svůj umně namíchaný koktejl 
sexu a smrti označovala za stejně niter-
ný a bezprostřední jako divadlo, jež z ní 
učinilo hvězdu.
Po odchodu z Grand Guignol se Paula 

Maxa věnovala méně krvavým příběhům, 
hrála v bulvárních komediích a objevila 
se v několika filmech. Od roku 1933 byla 
také ředitelkou s GG sousedícího diva-
dla Pigalle.
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Zemřela ve věku 78 let 19. září 1970. 
A postupně upadala do zapomnění.
Z něj se jí pokusil v roce 2018 vytáhnout 

producent a scénárista Franck Ribière 
pomocí svého celovečerního režijní-
ho debutu La Femme la plus assassi-
née du monde (The Most Assassinated 
Woman in the World, 2018), natočené-
ho v koprodukci Belgie, Velké Británie 
a USA pro Netflix. V něm zajímavě 
propojuje prvky skutečných událostí 
(divadlo, Paula Maxa, fungování divadla 
a jeho hry) s fiktivními prvky, které ze 
zdánlivě životopisného a historického 
filmu činí temné a zachmuřené drama 
ve výrazném giallo oparu. Děj filmu 
Paulu Maxu (ve skvělém podání Anny 
Mouglalis) zastihuje na vrcholu jejího 
působení v Grand Guignol (pouhý rok 
před jejím odchodem z divadla – ten 
ostatně po svém i pojímá), zpracovává 
její přístup k divadlu, vlastní slávě ale 
dává nahlédnout i za oponu samotného 
divadla.

Paula Maxa je smutně za-
pomenutým pojmem horro-
rového žánru. Výraznou 
tváří jedné z jeho forem, je 
ukázkou funkčního, pro-
rockého a až futuristického 
spojení – schopné a talento-
vané herečky, která dokáže 
své práci vtisknout nejen 
tvář, ale i ducha a nápadi-
tého divadla, které se nebojí 
(experimentovat). Nebyla 
jen jménem a pojmem ženy, 

která se dokázala prosadit v tehdy čistě 
mužském prostředí, ale byla tváří i tělem 
pokroku, nejen žánrového, ale i sociál-
ně-morálního a to opět nejen v umění, 
ale i celkovém vnímání světa.
Paula Maxa byla a je ikonou horroro-

vého žánru.

Honza Vojtíšek
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PO
VÍ

DK
A Můj přítel Caleb nebyl jen tvrdo-

hlavý. Byla to bohatá žíla tvrdo-
hlavosti, která se jako had vinula jeho 
nitrem, a my se krčili na kraji lesa poblíž 
sídla Wandy Loach, protože se dostal do 
sporu s knihovníkem ohledně Necrono-
miconu.
V jedenáct hodin té nejtemnější noci 

v týdnu – vypozorováno podle fáze mě-
síce – jsme seděli a sledovali okno skrz 
pokroucené větve zahalené do hustých 
vln španělského mechu. Dům byl jeden 
z těch nóbl postavených u jezera Even-
tide na okraji města.
Dvě patra, zvenčí trochu zchátralý, ale 

kdysi zjevně působivý. V nějakém člán-
ku jsem četl, že je to styl královny Anny, 
takže měl na boku malou věžičku nebo 
jakýsi zaoblený prvek se špičatou stře-
chou. Srdce mi bušilo při pomyšlení, že 
se vydáme dál, i když jsme to plánovali 
už několik dní. Caleb plán se všemi vý-
zvami přijal bez větších obav, takže veš-
kerá starost padla na mě, Dannyho, toho 
klidnějšího.

„Jsi připravený?“ zeptal se.
Nikdy, ale potřebovali jsme to mít za se-

bou. Museli jsme to zvládnout, když byla 
stará paní doma, protože ta nikdy neode-
šla, a my jsme neměli na výběr. Dali jsme 
si kámen, nůžky, papír. Caleb mi rozdrtil 
nůžky, což mi nevadilo – bylo na čase po-
kročit.

* * *
Všechno proto, že se Caleb hned po hád-
ce s knihovníkem o tom, zda je Necro-
nomicon nebo nějaký podobný svazek 
skutečný, rozhodl, že se obrátíme na deep 
web, když nám běžný internet nabídl jen 
standardní magii chaosu nebo thelémské 
rituály. Bylo to před časem, kdy byl dark 
web in.
„Takže na deep webu najdeš místnosti, 

kde lidi mučej?“ zeptal se poté, co jsem 
mu vysvětlil, jak funguje prohlížeč TOR.
„Jo, jo, no, na dark webu se jim říká rudé 

místnosti, ale jsou to nejspíš kraviny. Ale 
to přece nechceš vidět, ne?“ zeptal jsem 
se.
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Flákali jsme se v mojí ložnici. Obvykle 
roztěkaný táta mu kvůli špatným znám-
kám a obavám z rostoucího zájmu o div-
né věci zrušil přístup k WiFi.
„Ne, ne. Mluvil jsem s jedním chlápkem 

na chatu, který mi řekl o projektu Amb-
rosio.“ „O té zásobárně kouzel a rituálů?“
„Ze zápisků Johna Deeho k Zvilpo-

gghuaovi.“ Vyslovil to zí-vil-pagaovi. 
Nikdy to neslyšel vyslovit, ale aspoň se 
snažil.
Caleb byl ve většině věcí samouk jako já. 

Podezříval jsem ho, že má eidetickou pa-
měť, i když ve svých šedých maskáčových 
kalhotách a kanadách opravdu nevypa-
dal jako učenec ani čaroděj. Černé tričko 
Asphyx – holandské deathmetalové ka-
pely, kterou objevil na internetu – dojmu 
nepomáhalo. Husté vlnité vlasy a brýle 
se stříbrnými obroučkami byly jedinou 
kombinací, díky které vypadal alespoň 
trochu intelektuálně. 
Nikdy jste přesně nevěděli, co se Cale-

bovi honí hlavou, i když někde tam pod 
povrchem byla bolest a opuštění. Jeho 
máma před pár měsíci zdrhla.
Prohlíželi jsme si známé texty a obrázky 

z Lemegetonu nebo Knihy zákona, které 
jsou na internetu běžně dostupné, když se 
samo od sebe otevřelo okno videochatu.
V něm seděla postava v tmavé místnosti, 

v šedomodrém světle monitoru se rýso-
valy jen náznaky potetovaných paží a ob-
ličej zahalený černým strništěm.
„Dobrý den.“
„Kdo sakra seš?“
„Silas. Víc není třeba vědět. Vítejte 

v Ambrosiu.“ Hlas měl hluboký, s pří-

zvukem a lehce mechanický, digitálně 
upravený, takže se pořádně nedaly zachy-
tit detaily.
„Bydlíte v Atchisonu, je to tak?“
Caleb mi věnoval divný a překvapený 

výraz ve stylu „co to máš sakra za pro-
blém“. Naše zatracený rodný město. 
Měl jsem nastavený bezpečný prohlížeč 
a všechna patřičná opatření, abych za-
maskoval IP adresu a naši polohu, i když 
se proslýchalo, že se poldové ve sledování 
nákupů drog na deep webu zlepšují.
„Slyšeli jste, vy kokoti, někdy o Wandě 

Loach?“
Otřásli jsme se, znovu jsme se na sebe 

podívali a pak jsme zavrtěli hlavami.
„Je to sběratelka. Jezdila za svým man-

želem, zastupujícím doktorem, a sbírala 
artefakty.“
V některých kruzích se to očividně ne-

schvalovalo. Podle článků, které jsem si 
vygooglil na mobilu, chovala „zjevnou 
neúctu“ k různým kulturám.
„A co Infernus Facta, středověká sbírka 

pekelných vědomostí a temných skutků, 
která se údajně znovu objevila v Evropě 
ve třicátých letech?“ zeptal se Silas.
Neslyšeli jsme o tom, ale Caleba to oka-

mžitě zaujalo. Mohli bychom knihov-
níka poslat do prdele, ale když se Caleb 
dozvěděl, že ta stará dáma knihu nejspíš 
má, šli jsme do toho, ať se mi to líbilo, 
nebo ne. Silas nepotřeboval pronášet za-
střené výhrůžky a pouštět prezentaci se 
všemi našimi domácími zvířaty, přáteli, 
členy rodiny a Keleigh Green, dívkou, 
kterou se Caleb nedávno neúspěšně sna-
žil zasáhnout kouzlem lásky.
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Ale on ho do prdele neposlal a já cítil, 
jak se mi svírají vnitřnosti. Nějak o nás 
věděl všechno.

* * *
Několik vteřin poté, co se mé nůžky pro-
měnily v prach, se Caleb jako voják pro-
plížil stíny, aby spustil alarm, schoval se, 
když přišel místo zkontrolovat hlídač, 
a pak ho znovu spustil. Mohl bych takhle 
pokračovat, ale obrázek už máte. Chvíli 
to trvalo, ale stará paní usoudila, že alarm 
nefunguje správně, a tak ho nakonec vy-
pnula. To jsme se dozvěděli, až když jsme 
vyrazili zámek a nic se nestalo.
Caleb neprojevil zájem o sbírku na sto-

lech lemujících správcovský pokoj – jak 
ho označovaly plány. V prostoru, kam 
jsme vstoupili, se uchovávala keramika 
nebo hroty seker a šípů. Žádné náznaky 
mystiky. Rozsvítili jsme LED baterky. 
V chodbě směrem ke kuchyni se nachá-
zely další expozice. Protáhli jsme se ko-
lem rohového baru, kde uprostřed vrstvy 
prachu stály poháry a hliněné hrnky.
Odtud se táhla široká chodba do velkého 

foyer. Na jednom konci se otevíraly dveře 
do velké místnosti, která se kdysi použí-
vala pro společenské večery. Další stoly 
pokrývaly různé střepy a dřevěné úlom-
ky, tísnící se u celistvějších hliněných 
tabulek a jednoho velkého, zakřiveného 
dřevěného masivu se zubatými hranami 
a egyptsky vypadajícími znaky.
„Víko rakve,“ řekl Caleb.
Po dalším rychlém světelném průzkumu 

zjistil, že Infernus tam vystaven není. Sa-
mozřejmě, proč by byl. K artefaktům se 

chovala trochu lhostejně, ale kniha po-
třebuje lepší péči. Pokud byla v trezoru, 
prostě bychom jen podali zprávu.
Caleb nás vedl přes halu k obývacímu 

pokoji, kde stěnám dominovaly skříňky 
s kartotékami, malé kovové rámečky na 
zásuvkách byly zašlé a ošuntělé. Zkusili 
jsme I a pak F pro případ, že by byla kni-
ha katalogizovaná jako Facta, Infernus. 
Ani jedno nepřineslo úspěch.
„Možná si z nás Silas jen dělá prdel,“ 

řekla jsem.
Vykročili jsme ke schodišti a kolem 

hlavní ložnice, kde musela dřímat paní 
Loach, jsme se snažili nevydat jediný 
zvuk, jediné zaskřípění.
Ve druhém patře začala opravdová sran-

da.

* * *
Další patro vypadalo ještě zchátraleji, 
když jsme se ve věžičce proplétali scho-
dištěm nahoru. V místnostech označe-
ných na původním plánu jako ložnice 
se nacházelo ještě více knih, stolů a pro-
sklených skříní se starobylými cetkami 
z tuctu kultur.
Malá světýlka ozařovala skříňky se zla-

tými šperky a několika vápencovými ska-
raby, zatímco rohy vyplňovaly větší sochy 
postav jako Osiris a Isis. Zaprášené, roz-
padající se svazky plnily prohýbající se 
police. A právě tam jsme prohlíželi ka-
talogizační čísla na starověkých textech.
Caleb přejížděl prsty po hřbetech a vy-

bral svazek z vrchu knihovny, vázaný 
v něčem jako kůže, suchá, zestárlá a po-
praskaná. Byl to Infernus?
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Prohlížel si ztuhlé pergamenové stránky. 
Odstavce písma, které nepoznával, se dě-
lily o místo s kresbami a symboly.
„Myslíš, že tohle je…?“ zeptal se Caleb.
„Nevím, ale buď opatrný…“
S baterkou pod bradou trochu posu-

nul knihu a ta se otevřela v místě, které 
upoutalo jeho pozornost.
Tajil se mi dech. Kdyby to byl ten správ-

ný svazek, mohli bychom vypadnout. Ca-
leb foneticky přečetl několik slov a trefil 
se, dle mého, asi tak správně jako u vý-
slovnosti Zvilpogghua.
„Opatrně,“ řekl jsem. „Nevíš, co bys–“
„Mohl probudit?“
Trhli jsme sebou, jako by nás někdo vzal 

taserem.
Paní Loach – vypadala přesně jako na 

obrázku na internetu – stála ve dve-
řích, zahalená v županu se opírala o hůl. 
Zmateně jsem hledal slova a rozhodl se, 
že improvizaci přenechám koktavému 
Calebovi. Paní Loach svým pohledem 
vynahrazovala svou postavu a způsob, ja-
kým její kůže visela přes kosti, jako volné, 
pomačkané prostěradlo.
„Chcete mě okrást?“
Caleb něco zablábolil.
Paní Loach zabodla hůl do podlahy, 

přišourala se k němu a vytrhla mu těžký 
svazek. Bál jsem se, že ji to strhne k zemi 
a my budeme na pohotovosti čekat, až 
někdo vyšetří zlomenou kyčel.
„Kterou část jsi četl?“ dožadovala se.
Caleb se zarazil.
„Ukaž mi to.“
Položil prst na stránku a sunul jej smě-

rem dolů, až nakonec přistál na větě.

„Ajaj.“
Možná si to pamatuju špatně, ale jako by 

se její slova přesně shodovala se zvukem 
z jiné části domu – z pokoje v našem pa-
tře, který se umístěním shodoval se spo-
lečenskou místností v přízemí. Vzpomí-
nám si, jak mě zamrazilo, když se něco 
posunulo, něco velkého, co narazilo do 
něčeho jiného velkého.
„Co to přečetl?“ zeptal jsem se.
Calebovy oči se rozšířily. „J-j-je to Infer-

nus?“
„Nebesa ne! Nikdy bych neměla In-

fernus jen tak na polici. Tohle je svazek 
materiálů, které dal dohromady Heinrich 
Himmler.“
„Ten nácek?“
Dole na chodbě se něco pohnulo s těž-

kým TŘESK.
O několik vteřin později jsme uslyšeli 

něco, co znělo jako obrovské, vlekoucí se 
nohy.
TŘESK!
SKŘÍP!
SKŘÍÍÍP!
TŘESK!
„To je něco, co vyvolal Caleb?“ zeptal 

jsem se.
„Obávám se, že ano.“ Paní Loach listo-

vala stránkami. „Namiř sem světlo, ať na 
to vidím.“
Caleb poslušně posvítil baterkou.
„Co je to?“ zeptal jsem se. „Mumie?“
Kolem bylo opravdu hodně egyptsky vy-

padajících předmětů.
„Nacisté sice hledali mumie, ale tohle 

není tak úplně ono.“
Zaměřila se na část textu a zamumlala 



183

pár slov. Pak jsme čekali.
Stále jsme něco slyšeli.
BUM!
TŘESK!
SKŘÍÍÍP!
BUM!
„Co je to?“ zeptal se Caleb.
„Říkají tomu Die Ausgeburt,“ řekla a dál 

se soustředila na text.
Chodbou se ozval lomoz a tříštění, jako 

když se rozbije skleněná vitrína.
„Cože-burt?“ zeptal jsem se.
Když to zopakovala, znělo to jako dý-

ouskaburt.
Sevřela knihu a odcupitala ke dveřím, 

aby ze sebe vysypala další slova.
Potácivé kroky pokračovaly.
„Chtěli dokonalého muže,“ řekla. „Ně-

kdo dostal nápad z Frankensteina, že by 
sestrojili monstrum.“
„To jako…“ Caleb polkl slova.
„Poté, co usmažili spoustu sešitých mrt-

vol elektřinou, dostal Himmler nápad, že 
by se k usměrňování energie pro oživení 
daly použít i jiné prostředky.“
„Četl jsem, že všechny ty věci o nacis-

tech a okultismu jsou jenom kecy,“ řekl 
jsem.
„Zjevně ne vše.“
Část „ne vše“ se stále pohybovala chod-

bou. Spočítal jsem si, že po mírném oto-
čení a několika bum a skříííp se Burt 
dostane přímo před místnost, kde jsme 
stáli.
„Musíme odsud,“ řekl jsem.
„Měla bych být schopna… “
Strčil jsem loktem do Caleba, abych 

ho vyburcoval z ohromeného otupění, 

stoupli jsme si ke stařeniným bokům, 
chytili ji za kostrbatá ramena a směřovali 
ven a ke schodům.
Nemohla dělat víc než jen těžkopádné 

kroky, ale popoháněli jsme ji dál, zvlášť 
když jsme slyšeli další nárazy a předmě-
ty padající na podlahu. Výsledek experi-
mentu musel být nemotorný a možná to 
vzal jinou cestou.
„Co jste s tou věcí chtěla dělat?“ zeptal 

jsem se.
„Byla to zajímavá kuriozita.“
Mluvení ji zmáhalo, tak jsem se přestal 

vyptávat. Došli jsme na vrchol schodiště. 
Rozsvítila děsivý lustr v předsíni, který 
v ní vyvolal svět stínových siluet.
Drželi jsme ji, když spouštěla nohu na 

první schod, položila hůl a pak pooomalu 
nohu na další schod. Trvalo to roky, mno-
hem déle, než bum, skříp, skříp, skříp, 
bum. Rychle jsem si spočítal čas a vzdá-
lenost.
„Musíme ji nést,“ řekl jsem.
„Já to zvládnu,“ namítla a se stejným 

zrychlením spustila nohu k dalšímu kro-
ku.
„Calebe.“
Chytil ji pod koleny a přes další protesty 

ji zvedl. Risknul jsem pohled zpět a za-
hlédl černou látku v rohu chodby. Samo-
zřejmě, oblékli to do černé. Na víc nebyl 
čas a víc jsem nepotřeboval.
„Co budeme dělat?“ zeptal jsem se.
„Vypadneme odsud,“ řekl Caleb zadý-

chaně.
„Musíme to zase uspat,“ řekla paní 

Loach.
„Uděláme mu kakao,“ řekl jsem.
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Došli jsme pod schody a Caleb zamířil 
ke vchodovým dveřím.
„Odemkni.“
Pospíchal jsem kupředu, otočil pevným 

klíčem, vyhákl závoru ze západky a otočil 
jsem klikou. Dveře se neotevřely.
„Co to sakra je?“
Paní Loach se svíjela a napínala proti 

Calebovu sevření, skřehotavě si stěžova-
la, a tak ji spustil na nohy. Zamířila zpát-
ky ke schodišti, než jsme mohli zaseknu-
tý zámek vůbec začít řešit.
„Nemůžeme to tu jen tak nechat,“ řekla.
„Když se dostaneme ven, prostě to tu za-

mkneme. A pak přivoláme letecký útok.“
„Možná budeme muset rozbít okno,“ 

řekl jsem.
„Ani tak to tady nemůžeme nechat,“ za-

volala paní Loach přes rameno.
Zdálo se, že kroky drhnou po prvním 

odpočívadle.
„Nemůžeme tu zůstat!“ vykřikl jsem.
„Zadní dveře,“ navrhl Caleb.
Proběhl jsem halu a pak prošel chodbou 

do správcovského pokoje. Dveře se ani 
nepohnuly. Opřel jsem se do nich celou 
vahou, ale byly zaseknuté nebo zalepené. 
Když jsem se s tou zprávou vrátil, jen 

jsem zavrtěl hlavou, protože paní Loach 
už makala na druhém schodu.
„Je to… natažené,“ řekla. „Musí to pro-

vést určenou sadu pohybů.“
„Je to naprogramované?“ zeptal se Ca-

leb.
„Je to… jako automat, vyrobený z masa 

a kostí. Když se spustí, provede řadu akcí. 
Himmler to považoval za poslední mož-
nost. Kdyby padla Říše.“

„No, to se tak nějak stalo, ne?“ nadhodil 
jsem.
„Hitler raději spáchal sebevraždu, než 

aby to použil. Die Ausgeburt odeslali do 
jeho úkrytu v Alpách.“
„Jakou řadu akcí musí provést?“
SKŘÍP!
SKŘÍP!
BHUM!
BHUM!
„Provede to rituál.“
„Cože?“ Zase já. Caleb byl zticha, ale 

kolečka se točila.
„Pokusí se to otevřít bránu, nebo prů-

chod?“
„Ne tak docela. Bude to… Nejsou to tak 

docela dveře, ale…“
„Když to necháme na pokoji, vyvolá to 

Cthulhu?“
„Samozřejmě že ne. To je jen pulpová 

fantazie.“ Zamračila se. „Spíš Apofise 
podle toho, co se mi podařilo z textů vy-
číst.“
„Egyptský bůh chaosu? Viděl jsem ho ve 

videohrách a na DeviantArtu. Do prde-
le!“
„Pozor na jazyk,“ řekla paní Loach. „Ne-

víme přesně, co to spustí. Ale bylo to tak 
špatné, že to Hitler nechal být a otrávil 
svého psa. Ten pes se mu moc líbil.“
„Tak jak to zastavíme?“ Zvedl jsem tele-

fon. „Policajti?“
„Nebuď směšný.“
Stejně jsem zkusil vytočit číslo. Nic. 

Žádné překvapení.
„Možná bychom mohli zapálit dům,“ 

navrhl Caleb.
„Jak se dostaneme ven?“
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„Rozbijeme okno.“
Paní Loach se rychle rozhlédla. „Všech-

no by bylo ztracené. Celý život…“
„A nedopadne to tak stejně?“
Oči se jí zalily slzami, vrhla na své věci 

dlouhý pohled.
„Zhasneme hořáky a otevřeme plyn.“
„V kuchyni,“ řekl jsem. „Sporák. Pokud 

je plynový.“
„Je plynový,“ řekla paní Loach. „Moje 

stará kuchařka na tom trvala.“
Po vteřině rozjímání její vodnaté oči na-

braly rezignovaný výraz a přikývla.
Než jsme se rozprchli, ta věc se nám 

ocitla na očích.
Představoval jsem si něco ve stylu Kar-

loffova monstra. Bylo to horší. Hlava 
připomínala holou lebku, věkem tmavě 
zašedlou, s potrhanou kůží a pojivovou 
tkání, která držela jednotlivé části na 
místě s pomocí potrhané gázy. Oči měli 
mléčnou glazuru. Byl vysoký, nezvykle 
vysoký, samozřejmě chtěli, aby vypadal 
nadřazeně, i kdyby byl trochu rachitický.
Měl na sobě černý kožený kabát SS 

a pod ním starou šedivou a ošuntělou ko-
šili a kalhoty, nohy zastrčené do něčeho, 
co vypadalo jako dobové jezdecké boty.
Podpíral se o vycházkovou hůl. Zachvěla 

se mi čelist. Nikdy jsem nic podobného 
necítil, něco, co prostě nemělo existovat, 
ale existovalo.
Něco jako mumie a já si připadal jako 

ten chlápek, co se zblázní, když Karloff 
vystoupí ze sarkofágu. Až na to, že jsem 
se nesmál.
Jen jsem se díval, jak suché a popraskané 

boty klapou po několika dalších scho-

dech a ta věc drží v ruce násadu, klacek 
s křivou hlavou navrchu, vyleptanou tak, 
že vypadala jako hlava antilopy.
„Co je to?“ podařilo se mi vyslovit.
„Žezlo vas,“ zašeptala paní Loach. „Vo-

ják nebo kdo si myslel, že je to Kopí osu-
du, ale žezlo bylo označeno za autentic-
ké.“
„Neporušené žezlo vas,“ zašeptal Caleb.
Když ta věc udělala několik dalších kro-

ků, dali jsme se předsíní na ústup.
„Možná bychom měli něco postavit do 

cesty,“ řekl jsem. „Zmást to.“
Rozhlédli jsme se kolem a zahlédli u zdi 

nedaleko schodiště pohovku. Přetáhli 
jsme ji k patě schodiště a spěchali zpátky, 
abychom stařenku podepřeli.
„Technicky vzato je to hůl,“ říkala paní 

Loach. „Na starověkých kresbách vidíte 
bohy, jak je drží. Představuje jeden ze čtyř 
pilířů, které drží svět.“
„Takže to dali do rukou té věci?“ zeptal 

jsem se.
„Bylo zvykem je nechávat v hrobkách 

pro dobro mrtvých.“
„Nebo v jeho případě nemrtvých,“ řekl 

jsem.
Ta věc udělala ještě několik kroků.
„Jde o naprogramování. Někteří si mys-

lí, že to byl způsob, jak ovládnout chaos 
nebo samotného Seta.“
Další bůh chaosu.
„Jak se Calebovi podařilo najít tu správ-

nou frázi, která to probudila?“
„Náhoda, řekla bych.“
Rozedraná ruka se natáhla naším smě-

rem a Burt pokračoval v sestupu, ohýbal 
seschlé prsty, jako by chytal vzduch.
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Když vrazil do sedací soupravy, přešlápl 
na místě a opakoval poslední krok. Paní 
Loach jsme zavedli do společenské míst-
nosti.
„Je tu něco, co by ho odehnalo?“ zeptal 

se Caleb.
„To nevím.“
Když jsme ji vedli za jednu z vitrín, vši-

ml jsem si malého červeného světýlka 
v jednom z rohů police, částečně zakry-
tého artefakty. Silas se o ničem takovém 
nezmínil a nás nenapadlo se dívat.
„To je bezpečnostní kamera?“ zeptal 

jsem se. Myslel jsem, že bezpečnostní 
systém vypnula. Mohlo by nám to vynést 
obvinění z vloupání, ale zásahový tým se 
najednou zdál žádoucí.
„Nemám bezpečnostní kamery.“
Měla sbírku za miliardu dolarů, ale bylo 

jí devadesát a staří lidé si na technologie 
těžko zvykají. Měla systém, který do-
kázali obelstít dva puberťáci. Přesto ve 
vzduchu stále visel problém kamery, na 
kterou jsem se zrovna koukal.
A stejně tak problém zaseknutých dveří.
Rychle si uvědomila, že alarm selhal. 

Musela mít podobný incident už dřív, 
aniž by se cokoli ztratilo.
„Dveře jsou zaseknuté. Jak to, že se kni-

ha otevřela zrovna na dané pasáži?“
Caleb se na mě podíval a já viděl, jak 

se mu po vteřině prázdného pohledu 
v očích blýsklo.
„Někdo to na nás ušil,“ řekl jsem. „Pro-

jekt Ambrosia není o vykrádání magic-
kých textů. Jsme v zasraný magický rudý 
místnosti.“
„Cože?“ To se ozvala paní Loach.

„Lidi nás teď sledujou na dark webu,“ 
řekl jsem. „Pořádně platí za naše zoufal-
ství.“
„Možná dokonce uzavírají bitcoinové 

sázky na to, co uděláme,“ nadhodil Caleb.
„Co uděláme?“ zeptal jsem se.
„Když odejdeme, mohlo by to spustit…“ 

připomínala paní Loach.
„A je to pravda?“
Podívala se na mě s šedivým, vyděšeným 

výrazem. „A co když ano?“
Nakoukl jsem do dveří. Ta věc se belha-

la kolem sedací soupravy. Místo, aby se 
to vydalo přímo k nám, udělalo to další 
zacházku, tentokrát do místnosti s kar-
totékou. O pár vteřin později jsem zasle-
chl, jak se tříští keramika. Pak se rozbily 
skříně a zdálo se, že artefakty létají. Měli 
jsme tu nejen nešikovnost, ale i mini ra-
bování.
„Někteří lidé prostě chtějí vidět svět ho-

řet,“ řekl Caleb.
Vteřinu nato se naše pohledy znovu spo-

jily, naše mozky zpracovávaly informace.
„A jsme zpátky u toho, že to tady zapá-

líme,“ řekl Caleb. „To zastaví vyvolávání, 
pokud mu jde o tohle.“
„Všechny předměty budou ztraceny,“ 

řekla paní Loach.
„Na druhou stranu Apofis Ničitel pře-

vrátí víc vitrín než tahle věc.“
„Takže nastavíme sporák a pak vypad-

neme,“ řekl Caleb a pokynul směrem 
k oknu. „Po pár vteřinách hodíme dovnitř 
pochodeň.“
Za tohle si do třiceti posedíme v pasťáku 

a budeme docházet na psychologickou 
léčbu.
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Řekl jsem: „Jdeme na to. Ty to rozptýlíš. Já 
si beru na starost kuchyni.“
„Nemůžete… Nemůžete…“ Nechali jsme 

paní Loach skandovat dál.
Když se ta věc vrátila do předsíně, Caleb 

se za ní vydal, křičel a mával rukama. Než 
jsem vklouzl do úzkého průchodu, kolem 
baru, zahlédl jsem, jak ta věc volnou rukou 
vrazila do mého přítele a srazila ho na zeď. 
Starej Burty byl silnější, než vypadal. Caleb 
se zvedal, když to zamířilo do společenské 
místnosti a těžké boty zaduněly, měl jsem 
je mimo dohled.
„Hej, tady!“ zakřičel Caleb. „Babčo, po-

zor!“
Vstoupil jsem do kuchyně.
Po několikerém bum, skříp, skříp, bum 

a šoupání nohou jsem zaslechl další pada-
jící předměty.
„Hej, ty, Auskobuřte,“ křikl Caleb.
Vrhl jsem se ke sporáku. Přemýšlel jsem, 

že jen otevřu hořáky, ale nestačilo by to. 
S Calebem jsme se dívali na starý pořad 
Bořiči mýtů o výbuchu plynu a střelbě, 
takže jsem věděl, že bude chvíli trvat, než 
se dům zaplaví a výbuch bude vůbec živo-
taschopný, zvlášť když se chystáme rozbít 
větrací okno. Vytržením sporáku ze zdi by 
se maximalizovalo proudění plynu. Natá-
hl jsem se, abych uchopil horní část desky, 
a začal přístroj sunout kupředu. Návštěv-
níci rudé místnosti měli dostat dobrou po-
dívanou.
Někde za mnou ta věc vydala tichý hrdelní 

zvuk, jako by se snažila mluvit. Slyšel jsem: 
„Ro… ro… ro…“
Bylo to stále hlasitější, až se zformovalo 

několik dalších slov. Nezněla německy.

Škubl jsem sporákem a pak ještě jednou, 
posouval jsem ho dál a dál, ale hadovitá 
harmoniková trubka vzadu se natahovala 
dopředu a neodpojila se. Potřeboval jsem 
ji odšroubovat.
Když jsem se vklínil do prostoru mezi 

stěnou a spotřebičem, donesl se ke mně 
Calebův hlas. Zdálo se mi, že si prozpě-
vuje, a zachytil jsem, jak ta věc chrčí „We-
nnefer“ a pak „Nun… Amun“. Zatím 
žádný Apofis ani Set. Koho nebo co to 
volalo?
Našel jsem základnu plynové hadice 

a začal ji odšroubovávat, opatrně, abych 
nezpůsobil jiskření, protože se mi zdálo, 
že pod ostatním šumem slyším jemné sy-
čení. Udělal jsem posledních pár otáček 
a pak, když jsem ucítil ten charakteristic-
ký zápach plynu, jsem opatrně vyklouzl 
zpátky před sporák.
Od Burta a Caleba se ozývaly další zvuky.
Když jsem spěchal zpátky do předsíně, 

Caleb stál v rohu, ta věc ve druhém, hůl 
vysoko zdviženou, v druhé ruce rozpada-
jící se víko rakve pomalované symboly. 
Musel to sebrat ve společenské místnosti. 
Že by to hledalo právě tohle?
Chytil jsem Caleba za rameno. „Musíme 

odsud vypadnout.“
„Běž, ještě to může něco provést a my ne-

víme, co dokáže.“
„Musíme jít. Ten plyn…“
„Ale nejsem si jistý, jestli vyvolává.“
„Cože? Jak to můžeš vědět?“
Znovu jsem s ním škubl. Odstrčil mě. 

Nevěděl jsem, jak dlouho nám zbývá. Na-
šel jsem paní Loach, roztřesenou a s oči-
ma dokořán, ale mlčící a v pořádku.
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Zastavil jsem se, abych do kamery ho-
dil neegyptský ptačí symbol, pak jsem 
sebral sošku a přesunul se k oknu, roz-
bíjel sklo, odhazoval střepy. Nechtěl 
jsem stařenu vklínit do malého otvoru. 
Kopal jsem do kusů dřevěných rámů 
a tříštil je.
Z předsíně jsem slyšel další slabiky, 

uchopil jsem stařenku za ramena a vedl 
ji otvorem ven. Když se šourala na tráv-
ník, ohlédl jsem se ke Calebovi. Dveřmi 
do haly jsem viděl obrovský oblak mlhy. 
To nebyl plyn z kamen. Zemní plyn je 
neviditelný.
Caleb stál vedle oparu a díval se na 

něco, co vypadalo jako zápraží. Chvíli 
jsem vrtěl hlavou a myslel si, že jsem 
omámený plynem, který mě připravil 
o kyslík, ale zdálo se, že je tam mlha, 
vířící masa šedi táhnoucí se do nicoty.
Hledal jsem známky čehokoli, co to 

vyvolalo, ale neviděl jsem žádné krou-
tící se kresby z DeviantArtu. Zdálo se 
mi, že vidím kmeny stromů, a znovu 
jsem zamrkal. Možná mlha vycházela 
z vodní plochy někde před nimi? Dou-
fal jsem, že Caleb tu věc vhodí dovnitř 
a zdrhne.
Byl jsem příliš vyděšený na to, abych se 

zdržoval déle. Ještě jednou jsem na Ca-
leba zavolal. Pak jsem se rozběhl.
Vedl jsem paní Loach k lesní cestě 

rychlostí, jakou jen dokázala vyvinout, 
pak jsem ji napůl nesl k okraji lesa a do-
stal ji za dubový kmen, odkud jsem se 
vydal zpátky k domu.
Uvnitř se oranžově zablesklo. Někde 

vznikla jiskra. Nebo že by Caleb…?

Ponořil jsem se mezi stromy. O pár 
vteřin později se rozbila okna a vylétly 
z nich oranžové spirály. Mýlili se Bořiči 
mýtů? Nemohl jsem si být jistý ničím 
jiným než plameny.

* * *
Oficiální zpráva hasičského sboru vi-
děla příčinu v úniku plynu. Paní Loach 
to nevyvrátila a já mlčel. Byl jsem na-
tolik chytrý a díky tomu se nedostal 
do pasťáku, i když měli mlhavé před-
stavy o tom, co jsem tam vlastně dělal, 
že jsem zachránil starou paní. Jen šprt, 
který si přečetl o její sbírce?
Hasičské vozy přijely dvacet minut po 

požáru. Někdo musel přes mlhu jezera 
vidět záři proti noční obloze a pak to 
ohlásit.
Hasiči bojovali s tím, co se změni-

lo v zuřící plameny, ještě skoro hodi-
nu. I když okresní úřad uzavřel přívod 
plynu, staré dřevo hořelo dobře. Když 
se vše konečně proměnilo v dout-
nající masu ničeho, stoupaly vzhůru 
chuchvalce šedého dýmu, aby se v prv-
ních náznacích šedavého ranního svět-
la smísily s jezerní mlhou. Nic z toho 
se nepodobalo mlze, kterou jsem viděl 
uvnitř domu.
V popelu nenašli žádná těla, žádné lid-

ské ostatky. Ani Calebovy. Ani žádné 
nesourodé končetiny nebo kusy čeho-
koli jiného. Pokud to, co jsme našli, byl 
skutečný Infernus Facta, tak to zmizelo 
taky, ale nářek zoufalství, který se ozval, 
platil pro všechny artefakty, relikvie, 
o kterých lidé věděli.
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Calebův táta nahlásil jeho zmizení, 
policajti mě vyslýchali a chvíli po něm 
pátrali, než se z něj stal jen další snímek 
v nějaké složce. Chtěl jsem jeho tátovi 
říct aspoň něco, ale to, co jsem věděl, by 
mi vyneslo akorát psychiatrickou léčbu.
Snažil jsem se to pro sebe uzavřít tím, 

že jsem se vrátil ke knihovníkovi, na 
kterého byl Caleb tak naštvaný, ne pro-
to, abych mu svěřil, co jsme našli, ale 
abych zjistil, jestli by mi mohl pomoct 
s hledáním odpovědí.
Pomocí slov, která jsem slyšel mumlat 

v předsíni, jsem zjistil, že pojmenová-
vají egyptská božstva. S tímto vodít-
kem mi knihovník pomohl se ponořit 
hlouběji.
Dostali jsme se k informacím o po-

hřebních zaklínadlech a textech na 
vnitřní straně vík od rakví, ke Knize 
mrtvých, Záhadné knize podsvětí, a na-
konec ke Kouzlu dvanácti jeskyní. 
Všechno byly rozcestníky, které měly 

pomáhat mrtvým na druhé straně. Po-
jednávaly o cestě do zásvětí a o využití 
magie nebo energie, která se tam skrý-
vá. Jednotlivci mohli být zasvěceni do 
kosmické magie.
Přemýšlel jsem o té věci, zplozen-

ci, a o vědomí, které mělo. Nacisté do 
toho museli vložit mozek, ne? Odmít-
nutí smrti a dlouhé věznění v tělesné 
schránce, kde myšlenky poskakovaly 
jak dlouho? Desítky a desítky let?
Možná, že když měl příležitost, odmítl 

své naprogramování ke spuštění apoka-
lypsy a provedl něco podobného jako 
Karloffovo monstrum na konci Fran-

kensteinovy nevěsty. Hledal pohřební 
text mezi věcmi paní Loach a místo 
zničení našeho světa si vybral cestu do 
jiného.
A Caleb se svou bystrou myslí, Caleb, 

jemuž texty a rituály nebyly cizí, po-
znal, o co mu jde. Mnozí okultisté říka-
jí, že všechny západní magické praktiky 
se odvíjejí od egyptských rituálů, a my 
s Calebem jsme toho společně, ale i ka-
ždý zvlášť, hodně nastudovali.
Možná neměl ani tak tvrdohlavou po-

vahu, jako spíš odhodlání. Hledal smysl 
a kormidlo v životě, který se po matči-
ně odchodu změnil v chaos a v Keleigh 
Green nenašel novou kotvu. Otce měl 
odtažitého. A co jsem byl já, jen další 
podivín?
Možná vycítil příležitost. Vycítil ji 

a rozhodl se, že podivná cesta, výprava, 
mu nabídne to, co hledá.
Znovu jsem se zamyslel nad posled-

ními okamžiky a napůl se přesvědčil, 
že jsem zahlédl, jak vykročil vpřed, jak 
sleduje tu věc, jak se dívá vstříc světu 
v šedém oparu, těsně předtím, než udě-
lal ještě jeden krok kupředu a zmizel.
Kéž bych měl čas uvědomit si, co se 

děje, a změnit jeho názor. Možná se 
někdy objeví znovu a pomůže mi obrá-
tit kybermagii proti Silasovi a projektu 
Ambrosio. Nebo možná bude jen po-
kračovat dál a dál, jeden velký úkol za 
druhým, hledat poznání a řád.
Když mě tu zanechal, musím o tom 

přemýšlet, a to jsou moje optimistické 
úvahy. Moje tajná, nejhlubší obava je, 
že nebyl ani laskavý, ani dobrodružný 
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a že se jednoho dne vrátí, naštvaný na 
svět, a na rameni Apofise nebo nějaké-
ho mocného džina či ohnivého ifrita, 
bude připravený splnit úkol, který Die 
Ausgeburt původně dostal.

Překlad: Martin Štefko

Sidney Williams (*1962)
Americký spisovatel, který vyrostl 
v Louisianě. Zde se také odehrává vel-
ká část jeho beletristické tvorby. V ro-
mánu Night Brothers do Louisiany 
např. přivedl upíra. Do sbírky Under 
the Fang napsal povídku Does the 
Blood Line Run on Time společně se 
svým louisianským krajanem Rober-
tem Petittem. Působil zde také celých 
11 let jako novinář. Ve svých novinář-
ských začátcích pracoval od 13:00 do 
22:00 hod., většinu své beletristické 
tvorby tudíž napsal v brzkých ranních 

hodinách a dokončoval mezi půlnocí 
a druhou ráno, což, jak sám uznává, je 
velmi vhodná doba pro temné příbě-
hy. Napsal takto mimo jiné svůj první 
román Azarius. Jako novinář se věno-
val nočnímu zločinu, zprávám o ná-
boženství a uskutečnil stovky roz-
hovorů se známými osobnostmi jako 
Jennifer Anniston, Matt Le Blanc, 
Alex Haley nebo Shirley Chisholm. 
Pracoval také jako knihovník, editor 
webového obsahu, marketingový tex-
tař a klienta zastupující producent te-
levizních reklam. Psal tištěné reklamy, 
tiskové zprávy a veřejná oznámení. 
V roce 2010 získal na Goddar Co-
llege titul Master of Fine Arts. Tento 
titul byl jeho snem mnoho let, po-
prvé o něm uvažoval již v 80. letech. 
Od získání titulu vede vysokoškolský 
kurz hrůzy, záhad a napětí. Pod svým 
vlastním jménem napsal několik ro-
mánů a několik desítek povídek. Pod 
pseudonymem Michael August na-
psal tři young adult romány. Je auto-
rem několika komiksových scénářů. 
V současnosti vydává u nakladatelství 
Crossroad Press. Na svých stránkách 
se Williams prohlašuje za stárnoucí-
ho nerda s nadšením pro kreativitu ve 
všech možných podobách. Jeho po-
vídka Záhrobní texty (Coffin Texts) 
vyšla letos v březnu v 57. čísle maga-
zínu Dark Dossier.
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NZ
E Drazí milovníci říše Obskurna! Zbystřete 

své nepatrné smysly a pohleďte k dalšímu 
ze skvělých počinů českého autorství, tře-
baže od karakteru čtenářským mlaďasům 
nezcela známého. Právě jim (či starým 
harcovníkům chvátajícím k blaženým 
temnotám propasti, presentované čet-
by doposud neznalých) zde nyní bude 
představena Slavná Nemesis od Ladi-
slava Klímy – toho svérázného Fantoma! 
– a tak mohou za vhodných konstelací 
rozšířit své obzory a rodit plané rozbory 
nad kalichy vitriólu v hloubi zšedivělých 
putyk. Neboť Láďa Klíma se opět vrací 
z hrobu minula – stále tentýž, stále – – –

Vydání originálu: 1932
Vydavatel: Carcosa
Datum vydání: 2021
Počet stran: 240

Sice jsem uvažoval, že celou recenzi na-
píšu v podobném slohu jako ochutnávka 
výše, ale jelikož se někteří touto cestou 
o Ladislavu Klímovi dozvídají poprvé 

(jako se to přihodilo mně), od tohoto 
záměru jsem upustil. Některé by to to-
tiž mohlo odradit – a to by byla věčná 
škoda. Na druhou stranu, jde o autora 
(pre)prvorepublikového, vymykajícího 
se tehdejší (a vlastně i dnešní) literární 
tvorbě… a nádavkem velmi originálního. 
A to ze dvou neodlučitelně se prolínají-
cích důvodů; totiž vlastním svérázném 
způsobu jeho života a obdobně koncipo-
vané životní filozofii.
U filozofie bych chvíli zůstal. Bude-

me ji potřebovat k pochopení poselství 
prezentovaných příběhů; jde totiž o typ 
textu, kde jedni uznale kývou hlavami 
a neví co si myslet, zatímco druzí poro-
zumí tomu, co se Klíma pokusil vyjádřit. 
Nejsem samozřejmě etablovaný pro ně-
jaký zodpovědný výklad; nicméně jeli-
kož ve svém životním postoji vycházím 
z obdobných filozofických nauk, text se 
mnou dosti souzněl, a tudíž se mi četl 
poměrně lehko. Ladislav Klíma zde při-
chází s pojmem egodeismu (také deoesen-
ce), neboli sebezbožštění. Tento myšlen-
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kový směr předpokládá myslitele jakožto 
Boha, který svým sněním utváří realitu 
kolem sebe, a tedy je svou jedinou auto-
ritou; samozřejmě z toho plynou i jiné 
nádherné myšlenky, ale tohle je recenze 
knihy, nikoli přednáška z filozofie. K po-
tenciálnímu sebevzdělání už nyní máte 
informací dostatek.
S tímto nejvýrazněji souvisí i titulní no-

vela, Slavná Nemesis. Pojednává o živo-

tě muže jménem Sider, za-
vítavšího jednoho krásného 
dne do alpského městečka 
Cortona, které mu jedno-
duše uhrane. Cítí zde něco 
naplňujícího, nádherného 
– těžko říci, zda onen pocit 
vyvěrá z okolního prostře-
dí či se utváří v jeho nitru 
a manifestuje se pak skrze 
okolí. Tak či onak, rozhodne 
se sem časem vrátit a usa-
dit se. Tak se i stane – jenže 
ouha! Pryč je lesk a noblesa, 
kterou zde kdysi vídal; vše 
je rázem prodchnuto dep-
resivní atmosférou, umoc-
něnou dvojicí zlověstných 
prvků – horou zvanou Jelení 
hlava a podivným zčerna-
lým domem na konci uličky, 
nad nímž visí skalní masiv. 
Rozhodne se odjet, avšak 
v osudný den potkává dvě 
dámy… a jedna z nich mu 
zvláštním způsobem učaru-
je. Rozhodne se tedy ještě 
chvíli posečkat. A tím se za-

počíná roztáčet znepokojivá a napínavá 
spirála událostí, které v Siderově životě 
nenechá kámen na kameni. Začíná se 
rozkližovat ona tenká hranice mezi snem 
a realitou, blouzněním a příčetností, ba 
dokonce mezi životem a smrtí… a při-
tom toto zapeklité indiferentno dává 
(minimálně mně) naprostý smysl. Ač-
koli jsem v jistém bodě věděl, kam osud 
hlavního hrdinu napříč pronásledování 
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jeho slavné Nemesis (jejíž symbolismus 
je zcela zřetelný, ale to už rozluštěte sami) 
nakonec dožene, je to tak zcela v pořád-
ku, protože – v ten okamžik to prostě 
uvnitř víte. A to je krásné. Jinotajnost 
textu mi brání říct více a nešířit zásadní 
spoilery; nicméně jde o nejsilnější a nej-
hlubší text knihy.
Následuje dvanáctero povídek různé 

délky. Všechny opět souvisí s Klímo-
vým pohledem na existenci, ovšem ka-
ždá z nich se zabývá jiným aspektem 
jeho sebevíry. Kupříkladu vyprávění Jak 
bude po smrti má mimo svou vtipnost 
zdánlivě banální zápletku; hlavní aktér 
večer trochu přebral a jaksi se nemůže 
vyhrabat ze svých snových vizí, pro-
následován pitvorně zlověstnou větou 
„Obešel já polí pět.“ Čím dál bizarnější 
vyprávění, kde si až do poslední chvíle 
nejste jistí realitou (ačkoli její povahu 
tušíte), se pak slije v logické vyústění… 
ačkoli trochu pohřbené následnou „ra-
cionalizací“. (Pozn. povídka má údajně 
i druhou část, ta však v recenzovaném 
vydání není k dispozici.) V naší po-
smrtnosti částečně setrváme následným 
příběhem Já a strýc; vypravěč příbě-
hu a jeho strýc se „nenáviděli nenávistí 
instinktivní“. Souhra okolností tomu 
chtěla, že díky pomstychtivému jednání 
strýc nečekaně umírá, vypravěč dědí… 
a před čtenářem se otevírá otázka, zda 
existuje nenávist až za hrob. Na téma 
nenávisti navazuje Podivná příhoda, 
která není silná zápletkou – svobodný 
básník nalézá přítele pro diskuze, kte-
rý ovšem není takové neviňátko, jak 

se může zprvu zdát – nicméně zcela 
zásadní pointou. Konkrétně jde o (ne 
nutně) skrývanou nenávist ordinérních 
lidí (poslušných mas) vůči všem svobod-
ným duším, které jsou povznesené nad 
směšné zákony a konají dle vlastního 
řádu. Tento mnohovrstevnatý problém 
je zde detailně rozebrán. Mé srdce po-
sléze velmi zarmoutila Historie, věčný 
a tragický příběh milostného trojúhel-
níku; hlavní hrdina Ottomar se seznámí 
s krásnou Livií ze sousedství a najdou 
v sobě zalíbení, leč vyvolená náleží své-
mu současnému příteli – člověku zcela 
průměrnému, řečeno slovy Ottomara: 
„Toť duše, která se snaží úctyhodně vy-
soko dospět a naprosto nemá k tomu pro-
středků – a výsledek je totální zrůdnost.“ 
Opravdovou lahůdkou je však Skutečná 
událost seběhnuvší se v Postmortalii. 
Tahle povídka je kompletně ujetá, bi-
zarně vykloubená a hnusně zpotvořená; 
plná odporností v podobě omezenosti, 
nízkosti a všudypřítomných hoven. Pro 
mě nejdepresivnější povídka knihy (což 
je vlastně vtipné, když se to tak vezme), 
zobrazující malost sféry působnosti „po-
sledního člověka“ tak věrně, že i Nietz-
sche by nad tím zaplesal. Následuje He-
lena Marná, která má tak trochu „nomen 
omen“ – pouhý den před svatbou zemřel 
její už-skoro-manžel. Což o to, nový ná-
padník se vždycky najde… jenže to by se 
nesměla v noci před další svatbou vydat 
do zimních ulic města. Zavítá totiž ve-
dením osudu na morbidní bál, který je 
čistým zosobněním danse macabre a kde 
ji očekává někdo blízký… v této knize 
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až nečekaně přímočará záležitost. To by 
se téměř dalo tvrdit i o pocitovce Jedné 
noci snil, kde se hlavní hrdina vrací ze 
světa snů směrem k probuzení… jenže 
když čtete pečlivěji, spatřujete obrovské 
množství splynuvších protikladů (za-
čátek-konec, život-smrt, smích-pláč, 
krása-ošklivost atd.) vyjadřující rozpol-
cenost lidského vnímání světa či obecně 
existence. Povídka V létě 1902 je (na mě 
trochu rozvleklé, ale stále čtivé) vyprá-
vění o tužbě po nedosažitelném; hlavní 
hrdina se skrz novinový výstřižek za-
miluje do odsouzené vražedkyně, která 
si pár dekád posedí ve vězení. Po počá-
tečním poblouznění vypravěč na svou 
lásku zapomene, když tu mu jednou – 
v této knize neřídký jev – vytane v jis-
tém lese znovu na mysl… potká ji zde? 
A do čeho se to vlastně zamiloval? To 
povídka V zasněném údolí mi odsýpala 
daleko příjemněji; opět zde máme motiv 
touhy bludného básníka, ta se však od 
reálného naplnění v mžiku přehoupne 
ke stále nereálnějšímu až halucinačnímu 
motivu. Básník nepřestává pátrat a po-
tkávat svou vysněnou hraběnku v mi-
lionu podob, která jej pomalu svádí do 
hlubin propasti (to zní o chlup erotič-
těji, než jsem zamýšlel, ale je to trefné). 
Z údolí se navraťme zpět skrze povíd-
ku Arta, což je současně jméno hlavní 
hrdinky. Jde o silný ženský charakter, 
je však už poněkud zklamána životem 
a čeká, až potká svého Boha… což se 
jí v první části příběhu skutečně splní. 
Aby se spolu znovu setkali a splynuli 
natrvalo, její vytoužený Thanatos jí sdě-

luje své proroctví. To se začne vyplňovat 
ve druhé části příběhu, kde už uplynu-
lo v řece mnoho vody a Arta se – nyní 
už jako baronka – stává svědkem konce 
jí nejbližších osob. Jak to dopadne už 
neprozradím; příběh jako komplet se 
v jádru zabývá touhou po (první část) 
a strachem ze (druhá část) smrti. Ces-
tuje do města D. je klasická variace na 
téma bloudění; protagonista příběhu 
cestuje do města D., přičemž se zastavil 
ve vesnici M. – a nyní mu zbývá jen pře-
konat hluboký les, který se mezi oběma 
body nalézá. Varování, že bez průvodce 
se v tomto lese každý ztratí, cestující od-
mítne – ale má alespoň tolik rozumu, že 
si nechá popsat cestu. Jenže, jak se dalo 
čekat, úplně to nedopadne… a zdá se, že 
labyrint lesa skrývá ve svém nitru tem-
né tajemství. A my jsme docestovali až 
k poslednímu příběhu knihy, Sta a sta 
žen, které měl během svého hříšného 
života hrabě Cortini. To u vražedného 
zhýralce časem vedlo k absenci lásky-
plného citu, avšak pro fyzické potěšení 
si ponechal nabalzamovanou mrtvo-
lu své nejmilovanější ve skleněné rakvi 
pod podlahou. Mohlo by se zdát, že jde 
o příběh o skrývané nekrofilii, leč zamy-
sleme se – čím je člověk bez špetky lás-
ky? Není už svým způsobem uvnitř taky 
mrtvý? Je asi jasné, že krutý hrabě moc 
dobře nedopadne.
Ani po tolika příbězích a námětech 

k přemýšlení ještě nekončíme. Klíma 
zde totiž s humorem sobě vlastním vy-
líčil svůj životopis, od mladých let až po 
zkušeného píšícího alkoholika (který 
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nakonec alkoholu úspěšně odvykl). Je 
zpracován podobným stylem jako jeho 
příběhy – s určitou literární anarchií, 
nadsázkou a hravostí (samé sympatické 
záležitosti!). Mnozí čtenáři nemají jas-
no, co to vlastně čtou (protože jim ně-
kdo nabulíkoval, že literatura znamená 
žánry) a tak se dočtete, že jde o okultní 
snové povídky, alkoholické blouznění či 
fantasmagorické blábolení… přičemž 
já tvrdím, že tohle všechno dohroma-
dy, a ještě mnohem víc. Nepíše totiž 
pouhou beletrii, nýbrž již zmiňovanou 
filozofii, umně zabalenou do formy pří-
běhu. Nicméně nástřel ústředních myš-
lenek po shrnutí životních peripetií pů-
sobivě a čtivě líčí i ve svém životopise. 
Ten má tu nevýhodu, že se nedozvíte nic 
o dobovém pozadí či o hlubších vzta-
zích s tehdejší autorskou obcí – tento 
nedostatek však ve svém doslovu vyna-
hrazuje Patrik Linhart. Po bláznivé svě-
žesti Klímy je to mírný, avšak zasvěcený 
suchopár, skrze který lze získat pojem 
o tom, jak náš originální myslitel žil 
v očích jiných; i zde mi na tváři několi-
krát problikl úsměv.
Jak vidno, já jsem spokojen a k této kni-

ze se dozajista vrátím. To však nezna-
mená, že v očích jiných se zde nemohou 
vyskytnout nedostatky. Prvním z nich 
je, že ne každý nemusí na první dobrou 
obsažené myšlenky vstřebat a bude jen 
klouzat po povrchu. To logicky povede 
k tomu, že jednotlivé části díla dotyč-
nému začnou splývat a knihu si ve vý-
sledku tolik neužije. Taktéž archaičnost 
textu může zejména netrénované mlad-

ší, příležitostné či případné zahranič-
ní čtenáře odradit. Jde o knihu, u které 
nestačí číst, ale i aktivně uvažovat (to 
já vnímám jako pozitivum), což ji opět 
může učinit hůře přijatelnou. Na dru-
hou stranu, nadčasový text jako takový 
závadný není, takže negativa většinou 
budou plynout ryze z postoje jedince či 
nálady společnosti.
Slavnou Nemesis takřka po dvaceti 

letech znovu vydalo nakladatelství Car-
cosa jakožto druhý svazek v edici Tem-
nosti (kterážto edice mi zatím dělá vel-
kou radost a doufám, že v tomto trendu 
nadále hodlá pokračovat). Rozhodně šlo 
o dobrou volbu; osobně mě nejprve od-
razovalo ladění vnějšku knihy do modra 
(ale to jen proto, že nemusím modrou 
barvu), ale nakonec musím říct, že obál-
ka náladu knihy trefila naprosto přesně. 
Na titulní straně najdete obraz La Be-
veuse d’absinthe (česky Piják absintu) 
z roku 1907, jehož autorem je Belgičan 
Léon Spilliaert. K titulní novele sedí 
perfektně.
Existují autoři, kteří ke svému dílu rádi 

navíc připisují pozadí vzniku či vysvět-
lení. Také existují autoři, kteří nechávají 
mluvit dílo sami za sebe. A nakonec jsou 
tady ti, kterým je tohle zcela lhostejno, 
protože se svým dílem neoddělitelně 
splývají. Klíma je evidentně – už na bázi 
svého životního postoje – ten třetí pří-
pad. Už to ve mě budí sympatie. Jen mě 
mrzí, že jsem se o jeho existenci dozvě-
děl tak pozdě…

Ondřej Kocáb
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RE
CE

NZ
E Druhý (a poslední) televizní celovečer-

ní film ze série Tales from the Crypt, 
tentokrát silně komediální a na upírské 
téma.

Povídky ze záhrobí: Upíří nevěstinec
Režie: Gilbert Adler
Scénář: A. L. Katz, Gilbert Adler
Délka: 87 min.
Původ: USA
Rok: 1996
Hrají: John Kassir, Dennis Miller, Erika 
Eleniak, Angie Everhart

Katherine Verdoux je silně věřící dívka, 
plně zapojená do aktivit místní nábožen-
ské kongregace reverenda Currenta. Její 
bratr Caleb je naproti tomu pěkný sígr, 
který se jen fláká, většinu času tráví po 
hospodách a jednoho dne se nechá vyhe-
covat k návštěvě jistého nočního klubu, 
sídlícího v místním kostele. Od té noci 
už ho nikdo neviděl. Když jde Katheri-
ne Calebovo zmizení nahlásit na policii, 
nabídne jí své služby svérázný soukromý 

detektiv (bez licence) Rafe Guttman. 
Ten zjistí, že noční klub vede stará upírka 
Lilith a láká na něj své oběti. S Lilith má 
jakýsi utajený vztah i reverend Current. 
Schyluje se ke konečnému boji za vyhla-
zení upírského doupěte…
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Nemohu si pomoct, ale měl-li bych film 
charakterizovat jen třemi slovy, zněly by 
„upírská klasika, ale…“ To „ale“ je důleži-
té. Ne, že by nějak přidávalo na kvalitách 
filmu, spíše ho drží alespoň v té průměrné 
rovině. Příběh je totiž poměrně slabý a jak-
si moderně (ve své době, podotýkám) upír-
sky sterilní. Není to on, co by film činilo 
zajímavým, žádná dějová zápletka, odboč-
ka či úskok vás nepřekvapí, protože přes-
ně zapadá do nastaveného směru a vaší 
předvídavosti. Příběh spíše vypadá jen jako 
pevnější držák pro několik zajímavých 
scén, záminku pro to, aby se několik slečen 
mohlo před kamerou producírovat spoře 
(nebo vůbec) oděných a pár postav trousit 
hlášky.
Zde tedy na scénu přichází ono „ale“. Na 

rozdíl od předešlého celovečeráku Bor-
dello of Blood vsadil hlavně na komedi-
ální stránku filmu a naservíroval nám ně-
kolik humorných scén (exterminace upírů 
svěcenou vodou v plastových pistolích – 
kdyby oba filmy nevznikly ve stejném roce, 
řekl bych, že se právě touto scénou inspi-
rovali Tarantino s Rodriguezem pro svůj 
film From Dusk Till Dawn, nebo tomu 
bylo naopak? – případně reverendovo ka-
zatelské umění), hlášek (obzvláště detektiv 
Rafe Guttman neuvěřitelně hlásí: „Připo-
mínáš mi, že oženit se s tebou mě přivedlo 
na pokraj homosexuality“, a při jeho první 
návštěvě nevěstince je kadence hlášek tak 
vysoká, až se divák směje nahlas) a nará-
žek (narážka na klasiku Casablanca je vy-
nikající). Film nakonec působí více jako 
komedie, než horror. To ovšem může být 
jeho plus, jako komedie to alespoň ujde, 

jako horror to je poměrně slabé, nezáživné 
a hlavně neoriginální. Další součástí ono-
ho „ale“ je, samozřejmě, přemíra erotiky, 
respektive nahých hereček. Odhalenými 
prsy a jinými částmi ženských těl se to ve 
filmu jen hemží. Jde přece o nevěstinec, 
že ano. Mnohé komentáře si stěžují, že 
je škoda, že se neodhalily dvě hlavní žen-
ské představitelky, Erika Eleniak a Angie 
Everhart. Já to naopak vidím jako obrov-
ské plus, kdyby to udělaly, film by půso-
bil až moc podlézavě. Minimálně Angie 
Everhart je zde tak energicky ohnivá sama 
o sobě, že se odhalovat nepotřebuje.
Co na filmu ještě dokáže zaujmout jsou 

masky a triky. Kromě výše zmíněného ji-
nak film nabídne jen až podprůměrné 
herecké výkony, hodně slabou zápletku, 
dost pokulhávající děj a drhnoucí scénář. 
Dokonce i Crypt Keeper, který v úvodu 
hraje jakousi hru s mumií (hraje ji William 
Sadler), postrádá svůj typický břitký smysl 
pro ironický a brutální humor.
Jako horror je Bordello of Blood nemast-

nou neslanou jednohubkou, kterou v rám-
ci značky stojí za to vidět, ale rozhodně pa-
tří k tomu slabšímu, co může nabídnout. 
Předcházející celovečerák Demon Knight 
dopadl po všech stránkách mnohem lépe.

Honza Vojtíšek


