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ÚVODNÍK
Zdravím všechny příznivce SF a Fantasy,
rozhodl jsem se oţivit vydávání tohoto časopisu (kdysi vyšlo asi 5 čísel). Smyslem je
prezentace tvorby členů SF&F klubu Drakonian. Náplní časopisu budou povídky, komiksy, popisy
světů, dodatky pravidel RPG, SF&F umění apod. V časopise budou i důleţité informace o dění a
akcích SF&F klubu Drakonian (těm bude v kaţdém čísle vyhrazena tato strana).
Z výše uvedeného vyplývá, ţe časopis je určen hlavně členům klubu, řádní členové ho
dostanou zadarmo. Jelikoţ mají být hlavní náplní časopisu právě vaše díla, tak prosím tvořte, tvořte
a posílejte mi svoje výtvory.
šéfredaktor Wasar
Slovo předsedy:
Ahoj, jsem v pořadí pátým předsedou klubu, jmenuji se Jiří Vacek (Váca). Přede mnou klub
vedli Pavel Kavánek (Balthus), Jiří Kodera (Wasar), Petr Myslivec (Robo) a Karel Röbr (Charlie).
V pozici předsedy se samozřejmě budu snaţit, aby klub nezanikl, prosperoval a měl dobrou pověst.
Momentálně klub je v úzké spolupráci s neziskovou organizací Zálesák, jako její oddíl. To
klubu umoţňuje vyuţívat prostory této organizace.
Váca
Klubové akce:
První sobota v měsíci duben (23.42011) květen
říjen
Další akce:
10.-12.6.2011
18.6.2011
podzim

klub v restauraci Kaštan v Mostě
Bitva o Libušín aneb Jak Švýcaři vydělali (http://libusin.org/)
paintball
oslava 20. výročí

- Megalarp (LARP, pořádá Wasar, http://megalarp.lakris.cz)
- Dny magistra Kelleyho v Mostě (http://www.mumost.cz)
- Pravda (LARP z blízké budoucnosti, pořádá Wasar)

Bliţší informace o všech akcí se dozvíte u vedení klubu nebo v tomto časopisu.
Na vytvoření tohoto čísla se podíleli:
Povídky: Váca
Komiks: Teri
Recenze: Wasar, PNS
RPG: Váca, GM
Ilustrace: Amazonka, Teri
Grafika: Wasar, Smrţ Tomáš (www.tymos.cz)
Korektury: Wasar
Web: Dragonn, Tahy, Váca a všichni GM
Vydává SF&F klub Drakonian
Šéfredaktor Wasar
Vydáno 1.4.2011 v Mostě
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POVÍDKY
„Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.“
„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!“
Albert Einstein

Peklo má barvu
Kapitola první - Cesta
Úplněk ozařoval polární planinu… zablesklo se a
zazněl výstřel.
„Proč tak hořečnatě kopeš ten zákop? Vţdyť nejsme v
přímé trajektorii bojiště, klečíme za saněmi naloţenými
hromadou zmrzlého hovězího masa a ještě k tomu o nás, jak
je vidno, nikdo nejeví zájem, jelikoţ na sebe laškovně
neupozorňujeme opětovnou střelbou.“
„Jak můţeš kurva vědět, ţe někdo z nich se náhodou potom
co to schytá, neprotočí s prstem na spoušti a tak nějak
laškovně sem ve smrtelném tiku nepošle pár projektilů,
nebo ţe sem nezabloudí zbloudilá střela.“
Myšlenkové pochody a mluva J.T. (Pozn. autora: čtěte,
jako Džejtý.) dělá většině, tedy vlastně zatím kaţdému, z
počátku problém. Ale kdyţ si zvyknete, váš mozek uţ pak
automaticky překládá poselství, které má být sděleno. V
tomto případě by to mohlo být něco, jako: I tak je šance, ţe
se můţeme stát cílem.
„Hmm zajímavá myšlenka…“
„No to si děláš prdel Marduku, okamţitě vylez z mého
zákopu!“
„J.T. pokud na mě budeš křičet a vztekle mávat lopatou,
jenom přilákáš pozornost, o kterou vůbec nestojíš.“
J.T. začala kopat druhý zákop hned vedle prvního.
Kaţdý člověk má, byť sebemenší, psychologickou poruchu. J.T. má velký pud sebezáchovy. Neţ
aby se dál hádala, radši začne rychle kopat další kryt a ještě mi to pak ani nevyčte.
I to jak vypadá, nebo lépe obléká se, nezapře, ke komu patří, pomyslel si Marduk. Vlasy
spletené do…, někde se to podobá dredům, staţené z čela do zadu a svázané do jednoho culíku
drátkem, tak aby nepřekáţely, ale ještě pořád dokazovaly, ţe nositel je ţena. Svářečské brýle na
čele, nad pravým sklem sklopné zvětšovací sklíčko. Bavlněná roláková mikina. Neprůstřelná vesta s
límcem a rukávy a na ní taktická vesta s vybavením, za které by se nemusela stydět malá dílna.
Bezprstové koţené rukavice. Kalhoty ze silné kůţe těsně obepínající tělo, které aţ překvapivě
zdůrazňují její ţenskost. Koţené boty s dva centimetry vysokou podráţkou, přezkami a šněrováním
aţ pod kolena. Přes to všechno šedý koţich aţ na zem, jako téměř kaţdý v této ledové oblasti. A
nakonec ještě přes uši huňatou čelenku.
Neţ J.T. ulehla do nového krytu, zaznělo několik dalších výstřelů.
„O co jsem přišla?“
J.T. si nad svůj kryt, poněkud s námahou, dala svou krosnu, která dávala tušit, ţe je napěchována
zbytkem vybavení, které se nevešlo do kapsiček taktické vesty.
„Je to jedna tři pro nepřítele, a jestli to bude trvat ještě dlouho, tak tu pojdeme na zimu.“
Marduk si otevřel batoh a vytáhl svinutou karimatku, kterou rozvinul a dal pod sebe.
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POVÍDKY
„Do prdele, ty si děláš statistiku? Tohle je váţná věc, nemůţeš si z toho dělat srandu! Můţeme jim
nějak pomoct?“
„Srandu si nedělám. Ptala ses a já to jenom shrnul. Ty jsi technokratka mechanik, já jsem
prospektor, takţe pokud na rychlo nesestrojíš rotační kulomet i s náboji, tak nevím. A pamatuješ, já
to celné zaplatit chtěl…“
J.T. se nadechla na odpověď.
Marduk zrychlil řeč: „… a taky jsem jim ho chtěl nechat.“
Zavřela pusu, zamyslela se a po chvilce řekla: „A co budeme teda dělat?“
„Pro začátek si pod sebe něco dej, ať neleţíš přímo na sněhu, alespoň nenastydneš. Tohle bude na
dlouho, z přepadu se stala zákopová válka, a ta většinou není na chvilku.“
Jarin se kryl za svoji krosnu a zrychleně dýchal, takţe se kolem něj v ledovém prostředí
tvořil mlţný opar. Polohlasně promluvil k Medikovi leţícímu opodál, který na tom byl s dechem
podobně.
„Sakra…, kolik jich… můţe být? Před tím… jsme viděli… jednoho… a jeden po nás… střelil,
ale… ţe by byli dva… to nevypadá.“
„Pozdě… bycha honit“
Zamţoural do tmy. „Za co se to vůbec kryješ, je to trošku velký na batoh“
„Za Mirla. Potom, co to schytal, jsem mu chtěl pomoct, ale je pozdě. Tak teď pomáhá on mě.“
„Slyšel jsem něco o Hypochondrově přísaze.“
„Asi myslíte Hippokratově, ale ta se vztahuje na ţivé, coţ se Mirla netýká.“
Za sebou uslyšeli, křupání sněhu pod nohama běţce. Záblesk, zahřmění… běţec neslyšně dopadl.
Medik zvedl ruku s Berettou přes svůj kryt a dvakrát odmáčkl.
„Na to, ţe je večer, je tu dost světla díky odrazu měsíčního svitu od sněhu. Jsme na planině, takţe tu
není ani moc, za co se krýt. Oni jsou v nějakém připraveném zákopu. Nevíme jejich přesný počet. A
ani nevíme, jakými zbraněmi disponují, ale podle toho, co to udělalo s tělem Mirla typuji puškové
náboje. Pokud mají automaty a jsou dost bohatí nebo šílení, umím si představit, co by se stalo,
pokud se vzdáme, nebo dáme na útěk, takţe naše šance klesají z nulových na …, hmm… mohou
vlastně ještě někam klesnout?“
„Hezky jsi to shrnul, Mediku“ odsekl vztekle Jarin.
Medik se v klidu nadechl a vydechl. „A taky se tu hezky v nočním tichu pustiny nese zvuk, takţe
předpokládám, ţe slyší všechno, co říkáme.“
Nočním tichu pustiny? Si něco asi šlehnul. Pomyslel si Jarin.
„Ten nápad se vrátit, pro to, co nám ukradli, uţ se mi tak nezdá…“
„Myslíte věcí, kterých jsme se dobrovolně vzdali?“ Skočil mu do řeči Medik.
„Vţdyť po nás vystřelili,“ sykl vztekle Jarin.
„No, ale teď jak se zdá, jsme my napadli je, ne?“
„Blbý kecy, jako od toho vola za saněmi.“
„A nebyl jste Vy jeden z hlavních propagátorů toho - si vzít, co je naše? Mimochodem druhý
takový leţí přede mnou a další mezi námi.“
Oba byli vzdáleni od sebe pár metrů. Bylo sice dost světla na to, ţe byl večer, ale na tu vzdálenost
nemohl ani jeden z nich určit, jak se ten druhý tváří. Moţná to bylo dobře, jelikoţ samolibý úsměv
Medika by situaci asi příliš nepomohl.
Sníh se zvedl. Začal se pomalu a nehlučně přesouvat. Oči nespouštěl z obětí a pevněji sevřel hasák.
Běh, křupání sněhu, záblesk, zahřmění, záblesk, zahřmění.
SFK Drakonián
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POVÍDKY
Paul dopadl mezi debatující. A po vzoru Medika se ukryl za svého společníka, který běţel před ním
a neměl tolik štěstí.
„Doprčic… kolik… mají… nábojů,.... vţdyť chvíli… stříleli… co vteřinu… výstřel.“
Několik výstřelů osvětlilo a na chvíli ozvučilo pustinu.
Následující situace netrvala déle neţ deset vteřin.
„Sakra, jsme v pěkný bryndě, připadám si jako na střelnici. Akorát tady jsem ta kachnička.“ řekl
Jarin. Při těchto slovech zvedl ruku s Glockem nad krosnu, za kterou se kryl. Ale neţ odmáčkl,…
Záblesk! Jarinova pravá dlaň explodovala…, zbraň mu „vypadla“ z ruky. Medik se reflexivně
otočil, aby viděl, co se stalo, jenţe přizvedl hlavu. Záblesk! Bezvládně dopadl do sněhu. Paul se
přizvedl, chtěl vidět, odkud jdou výstřely, aby mohl účinně opětovat palbu. Záblesk! Střelci ho
účinně uloţili k zemi. Hromobití ustalo.
Na druhé straně. Útočníci si při střelbě, co právě pořádali, nevšimli, ţe za jejich zády povstala
osoba… tedy určitou osobnost to mělo.
Byl to Wendigo. Wendigo, případně Witiko, jak tu lidově nazývají stvoření, které je podle mě
devolucí homo sapiens sapiens recens. Přirovnal bych ho k homo neanderthalensis, akorát jeho
mimeze srsti je sněhově bílá.
Jako homo neanderthalensis používá jednoduché nástroje (zbraně), dorozumívá se primitivní řečí
doplněnou gestikulací, nepoužívá oblečení. Je všeobecně chápán negativně (jako agresivní a
nepřizpůsobivý). Je s ním povětšinou zacházeno, jako se škodnou v revíru.
Vypráví se, ale i o uskutečnění obchodu s tímto stvořením. Výměnný obchod by poukazoval na
inteligenční adaptaci vůči prostředí.
Pozn.: Podrobit toto stvoření hlubšímu zkoumání (sociální struktura, řeč).
Zápis v deníku Marduka
Napřáhl svou zbraň, hasák. Tedy matnou čepel dlouhou asi šedesát centimetrů, tří centimetrovou
šíří k hrotu se zuţující na jeden centimetr, upnutou za širší konec mezi kleštiny oprýskaného
červeného hasáku. A švihl zbraní takovou silou, ţe čepel prošla vším, co měl dotyčný na hrudi.
Udělala si exkurzi v jeho dutině břišní. A nakonec... prohlédla si, jak vypadá situace za zády oběti.
Nestačil ani heknout. Bez obtíţí zbraň ze střelce vytáhl. Obloukovitým pohybem nad hlavou se
připravil k dalšímu ničivému úderu na druhého protivníka.
Druhý střelec stihl zareagovat dříve, neţ Wendigo udeřil. Otočil se k tvoru, který i kdyţ se
hrbil, pořád měl kolem dvou metrů. Přepnul, později k úţasu všech, zbraň na automat. Zmáčkl. Na
vteřinu plamen, který vyšel ze zbraně následovaný hlukem svištících projektilů, osvětlil úkryt
střelců jasným světlem.
Wendigo udeřil, navzdory zuřivé střelbě, která proti němu byla vedena. Čepel střelci
pronikla v místě levé klíční kosti do těla. Úder střelce poslal k zemi na pravý i levý bok současně.
Wendigo zuřivě zařval, dvakrát se udeřil oběma rukama do hrudi a pak bezvládně padl na záda.
Ticho. Ve vzduchu byl cítit střelný prach a krev. Kolem se vznášel dýmový opar, který
vznikl při střelbě.
„Do prdele fialový a hloubš“ Reflexivně vyjekla J.T.
„Ano. Taky jsem v šoku z toho, co se před námi odehrálo a nevím co říct.“ Odpověděl Marduk k
J.T..
„Mau, nepjimpom?“ Snaţila se J.T. Odpovědět.
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POVÍDKY
„Ano a rychle.“ Ono se řekne rychle, ale zkuste běţet se sněţnicemi, dlouhým huňatým koţichem a
na zádech mít krosnu, ve které máte lékárničky. Pomyslel si Marduk.
Kdyţ se dvojice doplahočila na místo bojiště a shlédla situaci, J.T. se pozvracela.
„Ano, souhlasím s tvým názorem, ale není čas na debatu, musíme pomoci těm, kterým se ještě
pomoci dá. Ty jdi k Sníţkovi, na tebe reaguje nejlépe. Já jdu za Medikem, pak ostatní.“
J.T. doběhla k obřímu tělu wendiga. Na sněhově bílé srsti (koţichu) bylo jasně vidět, kde je
poraněn. Všimla si sedmi zásahů v hrudi a dvou v levé noze. Po kontrole tepu zjistila, ţe mu srdce
stále bije. Uchopila jeho pravou paţi a s námahou, kdyţ někdo váţí přes stopadesát kilo a je v
bezvědomí to ani jinak nejde, ho převrátila na levý bok. Potvrdilo se to, co tušila. Tři z ran na hrudi
byly průstřely a v noze všechny. Všechny rány ucpala obvazy, jak ji to učil Medik, aby nikde
neprosakovala krev. Kdyţ poskytla první pomoc Sníţkovi, rozběhla se k dalším.
Marduk doběhl k Medikovi. Prsty přiloţil na krk a nahmatal puls. Poranění na hlavě
vypadalo hrozivě, ale ţádná další poranění neviděl. Krev se v ledovém ovzduší rychle sráţela, takţe
rána tolik nekrvácela. Pomocí sněhu mu otřel čelo a tvář, aby zjistil, jestli je krev pouze z rány na
levém spánku. Byla. Při vytahování obvazů z krosny se mu za zády ozval Jarin.
„Sakra, pomoţ mně! Moje ruka, ruka“
Marduk se ohlédl. Zranění vypadalo hrozivě, ale uţ nekrvácelo, nebo alespoň ne tolik.
„Počkejte, nejdříve pomůţu Medikovi.“
Jarin na něj zamířil pistoli, kterou drţel v levé ruce. „Já, chci pomoc, hned!“
Marduk si vzpomněl na poučku: „Kdo na vás míří zbraní a vyhroţuje, většinou chce jen vyhroţovat
a nevystřelí“, ale s pohledem do hlavně, která na něj mířila, se rozhodl tu poučku ignorovat.
To jsi chlapče přehnal. Vím, ţe jsi ve stresu, ale pořád jsi to přehnal. Pomyslel si Marduk.
Opatrně podloţil Medikovi hlavu kusem medvědí koţešiny, kterou vytáhl z krosny. A
doběhl k Jarinovi. Prohlídl zranění.
„Můţu vám dát škrtidlo, to zastaví krvácení. Nejsem si jist, jestli nemáte poškozené kůstky v dlani.“
„Ovaţ mi tu ruku kurva!“
Marduk přikývl a ovázal ruku. Jak mu Jarin mával zbraní před obličejem, ho neuklidňovalo. Kdyţ
ruku dovázal a jemně stáhl, musel něco skřípnout, Jarin omdlel.
„Aspoň je klid.“ Podloţil mu hlavu také medvědí koţešinou z krosny. Vrátil se k Medikovi.
Kdyţ Medikovi obvázal poranění na hlavě, doběhla J.T. „Sníţek ţije. Dva ze tří střelců také,
ošetřila jsem je a pak kromě těchhle dvou uţ nikdo.“
„Přesunem se ke Sníţkovi. Nedělám si iluzi, ţe bychom my dva přesunuli jeho. Postavíme nad ním
stan a všechny ţivé do něj uloţíme. Střelce spoutáme. Pak posbíráme veškeré vybavení.“
„A co mrtví?“
„Ti neutečou.“ Marduk se hořce v duchu pousmál.
„Co? Oni… co? Ale já nemyslela, ţe to ale, ţe bychom to… vi-íš?“
„Ano. Dobře. Tak je dáme vedle sebe a příroda se postará o zbytek.“
J.T. přikývla. Věděla. Tady se lidi pohřbívají téměř nazí. Mrtví nic nepotřebují a zbytečný
sentiment můţe ţivé stát to nejcennější. Stačí je poloţit na planinu. Vítr a sněţení udělají práci za
vás, za dva dny tam budou hezké hroby, za čtyři nebude stopy po boji ani hrobech. Ale kdyţ se to
vezme kolem a kolem, je tu kolikrát přístup k mrtvým civilizovanější neţ v císařství.
Postavili stan. Uloţili raněné. Spoutali zajatce. Uklidili vybavení, které našli na bojišti a u
padlých.
Medik vstal. Sáhl si na pravý spánek a nahmatal gázu. „Ou, není nad to, mít bolest hlavy bez
propité noci“
SFK Drakonián
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Rozhlédl se. Všichni leţeli na karimatkách nebo na koţichách. Wendigo taky. „To bych chtěl vidět,
jak to udělali.“ pomyslel si. Pak si uvědomil, ţe se tu svítí olejovými lampami. „Oni stihli postavit
ten vojensky stan? Ale to by museli vykopat zákop tak sedm krát sedm metrů.“ zamyslel se.
„No popravdě jsme pouţili zákop střelců.“
„Marduku začínáte mě děsit, tím jak odpovídáte na to, co si teprve myslím.“
„Omlouvám se. Vím, ţe vám ještě není nejlépe, ale koukněte na poranění Jarina. Bude to vyţadovat
chirurgický zákrok.“
„Vidím dva, předpokládám střelce, a naši ostatní?“
„Mrtví.“ Odpověděl Marduk.
Medik přikývl. Marduk pokračoval v řeči.
„Sníţek je na tom také bídně. Zatím jsme mu rány ošetřili a stabilizovali ho, ale má čtyři projektily
v těle.“
„Koukám, ţe ani zásah do hlavy mě neopravňuje odpočívat, ţe?“
Marduk se usmál. „Vidím, ţe je vám lépe.“
„Podle čeho soudíte?“
„Váš sarkasmus je nepřehlédnutelným důkazem.“
„Nu dobrá, řekněte mi tedy, jaká je situace, ať jsem v obraze.“
„Od konce boje uplynulo osm hodin. Jarin má, jak jsem říkal, poraněnou ruku od projektilu.
Kevlarová rukavice hodně pomohla, aby zranění nebylo horší. Vykloubené prsty, zlomené záprstní
kůstky, vykloubené zápěstí. Mám pocit, ţe tu ruku drţí pohromadě jen ta rukavice. Budete muset
sám zjistit, jak má přesně velké škody Sníţek. Vy máte poranění na levém spánku. Rána nebyla
hluboká a nic neţ kůţi a pár ţilek nepoškodila. Takţe jsem ji vyčistil a zašil.„
„Děkuji. Střelce, jak vidím, jste také ošetřil. Nepřestávám ţasnout nad vaší humanitou.“ Medik se
usmál.
„Victus quoque rationem, quantum facultate et iudicio consequi potero, aegris utilem me
praescripturum, eosque ab omni noxia et iniuria vindicaturum.“
„Nevím, jestli by se toho drţeli tihle hoši.“ řekl Medik ostře.
„Jeden z nich má poranění skrz břišní oblast, ale ţádné vnitřní orgány nejsou poškozeny. Radši to
zkontrolujte, jste mnohem lepší lékař neţ já a o chirurgii nebudu ani mluvit. Ten druhý dostal zásah
projektilem do krku. Dost krvácel, ale jinak nic dalšího.“
J.T. se posadila ve spacáku. „Dobré ránko, fíííha, tedak je ráno? S těma lampama nevím, a není to
škoda s nima plýtvat:“
„Coţe to jste nikdo nehlídal?“ řekl Medik.
„A k čemu? Já i J.T. nejsme válečníci. Na hlídce bychom fungovali jenom, jako odkladiště na
olovo.“ odpověděl Marduk.
„Vy mně vyčítejte sarkasmus. Máte pravdu. Vidím postavený stan, všechny uloţené a podle
zapálených lamp jste často vstával, kontrolovat pacienty. Na hlídce byste nejspíš únavou usnuli a
zmrzli. Jdu se kouknout na tu Jarinovu ruku.“
Marduk se otočil k J.T. „J.T. jdi ven a přines trochu masa a zeleniny ze saní. Já ohřeju sníh.
Uděláme snídani.“
J.T. rozepnula spacák a vstala.
Medik se chtěl pohnout, ale zůstal jako zamraţený. Marduk si odkašlal a promluvil.
„J.T. ty spíš nahá?“ Trochu se mu třásl hlas.
„No někde jsem četla, ţe je pak člověku tepleji, je to i pohodlnější a je ti fakt teplo, proč?“
Předklonila se pro kalhoty.
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„V pořádku. Nic se neděje. Pprosím příště se oblékni ještě ve spacáku.“ Vést konverzaci, kdyţ na
vás míří sniper není tak těţké jako vést konverzaci s nahou – pohlednou – dívkou. Zamyslel se
Marduk.
„To bude děsně nepraktický, ne?“ Dopla kalhoty a navlékla si mikinu.
„J.T. pamatuješ, jak jsme se bavili o sociologii? Ty jsi řekla, ţe dost věcí nechápeš, ale ţe mi věříš?
„No, řekla jsem: co to je za kraviny, vůbec nepobírám, to jako funguje? Ale dobře kdyţ to říkáš.“
„Ano.“ Přikývl uţ s větší sebedůvěrou Marduk. „Tak mi prosím věř, ţe bude lepší, kdyţ se budeš
oblékat ve spacáku. Ano?“
„No jo, porád, ale jestli si nabiju hubu tak uvidíš“
To hodlám podstoupit. Nahá ţena by mohla muţe vyprovokovat k bláznivému činu, hlavně tady v
pustině. Pomyslel si Marduk.
Medik potom co se J.T. oblékla, jako by nic pokračoval v započaté činnosti.
Chvíli se cestovatelé věnovali kaţdý své činnosti. Medik prohlíţel raněné. Marduk zapálil
metanový ohřívač. Nabral sníh do kastrolu a postavil ho na ohřívač. Začal si psát něco do svého
deníku. J.T. šla pro maso a zeleninu. Kdyţ se vrátila, viděla, ţe se ohřívá voda. Očistila suroviny,
nakrájela a dala je do kastrolu s vodou.
První se ozval Medik. „Ten s tím břichem bude v pořádku. Zkontroloval jsem stehy,
mimochodem hezká práce, nic neprosakuje a nevidím známky vnitřního krvácení. Ten s poraněným
krkem se brzy zotaví. Sníţek mě nepřestává překvapovat, jeho fyziologie je úţasná. U ran není
vidět infekce. Ţádné zanícení. Jestli je můj předpoklad správný, tak jeho tělo projektily samo
vypudí. Ale u Jarina mám špatné zprávy, tu ruku budeme muset amputovat.“
Marduk zvedl pohled od deníku. Povytáhl obočí. „Není jiná moţnost?“
„Ne. Do rány se dostala infekce, má horečky. Ruka je v těchto podmínkách neoperovatelná. Budu
rád, kdyţ amputace proběhne bez komplikací. Vy mi při amputaci budete asistovat.“
Marduk poloţil otázku spíše jen řečnicky. Věděl, ţe Medik dělá vše důkladně a s rozmyslem.
„Dobrá připravím nástroje, a sál.“ Zvedl se. Došel ke své krosně opřené u vchodové stěny a vyndal
chirurgický kufřík. Došel k Jarinovi. Sundal mu z paţe chránič. Celou paţi otřel lihem. Podloţil ji
čistou gázou. Koukl na kufřík.
Věděl jsem, ţe se ten kufřík vyplatí koupit. Pomyslel si.
Obrátil se k Medikovi. „Aţ budete chtít začít, řekněte. Rozstřihnu obvaz.“
„Pro jistotu mu dám injekci s analgetikem, budu radši, kdyţ bude v analgesii. To poranění vypadá
opravdu špatně.“ odpověděl Medik.
„Dobrá. Ale s léky musíme šetřit. Dost blbě se shánějí.“
„O vás mám názor, ţe jste schopen sehnat v prázdné bílé místnosti černou barvu v plechovce od
chlápka za pultem.“ Usmál se a mrkl na Marduka.
„Heleďte kluci, aţ budete hotoví, tak abyste věděli polívka je uţ hotová. Jo aha vy jdete kuchtit
tady. Hmm nic pro mě, jdu se najíst a zase si lehnu…
Marduk se nadechl.
… oblečená.“ přivřela oči, nakrčila nos, sešpulila rty a párkrát jemně zakroutila hlavou.
„Dejme se do práce ať je to za námi.“ odpověděl Marduk ledabylým tónem hlasu. Přestřihl obvaz.
….
Medik dokončil stehy. Zafačoval pahýl.
„Nebude nadšenej“ ozval se první Marduk.
„Říkal jsem, ţe budeme rádi, kdyţ nenastane komplikace. Ta nastala. Dělal jsem, co jsem mohl a co
šlo.“ zvýšil mírně Medik hlas.
„Vím. Oznámím mu to, aţ se probere.“
„Co teď, dáme si tu polévku?“
Marduk se usmál. „Ano. Dal bych si něco teplého.“
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J.T. odpočívala. Medik a Marduk si nandali polévku do ešusů a sedli si k vařiči.
„Tak jsem zvědav, jestli nám zaplatí.“ Promluvil Medik a usrkl polévky.
„Úkol zněl, zjistit kde je jeho dcera a postarat se o to, aby se vrátila. To jsme splnili. Našli jsme ji
ţivou a nejen to, bude se mít opravdu dobře. A také slíbila, ţe se na otce přijde podívat, aţ mu
odpustí.“
„Ty víš, jak to myslel.“ řekl pobaveně Medik.
„Důleţité je, jak to řekl.“ mrkl na něj Marduk.
„Uţ se těším, aţ mu to budeš říkat do očí. Snad tě nezastřelí, docela jsem si na tebe zvykl.“
„No já na sebe taky.“ oba se rozesmáli.
Váca
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Technotise - Edit i ja
Film / Animovaný / Sci-Fi, Srbsko, 2009, 100 min
Píše se rok 2074 a srbský Bělehrad skrápí májové
deště. A tak jako všude na světě, tak i v
Bělehradě budoucnosti ţijí lidé svůj kaţdodenní
ţivot plný povinností, radostí i starostí. Třeba
studentka Edit M. Stefanovič by mohla vyprávět.
Právě totiţ neprošla u zkoušky na fakultě.
Vyhlídek na vyřešení zapeklité situace není
mnoho, navíc je jedna méně lákavá neţ druhá, a
Edit se nakonec rozhodne vypomoci si
implantováním paměťového čipu. Ţe se jedná o
praktiku poněkud nelegální je celkem nasnadě a tak musí vyhledat pomoc u Herba, jehoţ
specializací je zboţí, jeţ na pultech běţných obchodů neseţenete. Zákonitě se však něco podělá a
potíţe na sebe nenechají dlouho čekat. A Edit bude muset za svoje napomáhání přírodě zaplatit
cenu mnohem vyšší, neţ jsou jen peníze Herbovi...
Tak to je nástin děje kyberpunkového anime, původem ze Srbska. Zemí původu se ale rozhodně
nenechte odradit, protoţe film se minimálně vyrovná svým japonským příbuzným, mnohé z nich
dokonce i hravě překoná. Film je vytvořený kombinací ruční kresby pouţité na postavy a
počítačové animace pouţité na okolní objekty. Příběh sice není nejoriginálnější, ale jeho zápletka je
příjemně jednoduchá a přehledná a tak zde zbývá spousta prostoru k vykreslení ţivota budoucnosti
na pozadí samotného děje. A tak pod koridory pro vznášedla táhnou šroťáci svůj kybernetický
odpad, v televizi běţí telenovela či reklamy a z rozhlasu slyšíme předpověď počasí. Nechybí ale ani
nezbytné kyberpunkové kulisy, jako jsou všemocná korporace, elektronické implantáty nebo
všesledující informační systémy. To vše pospojované inteligentním dějem, který má spád,
chytlavou elektronickou hudbou a hrdiny hláškujícími o sto šest.
Ale abychom jenom nechválili- konec má v kontrastu s postupně přituhující dramatičností děje
poněkud pohádkově spíchnuté vyvrcholení a dost mě překvapuje, ţe si tvůrci vyústěním příběhu
poněkud přivřeli vrátka k moţnému pokračování, ale neříkej hopla..... ţe ...
Navíc je film skoro aţ rušivě napěchovaný product placementem jednoho finančního ústavu, ale
chápu, ţe bez toho by film nevznikl a je vlastně zábavné sledovat, kam všude se dá "nenásilně"
vpasovat reklama :o)
Výsledkem je svěţí animovaný vítr z východní Evropy určený odrostlejším divákům, který je
nabitý akcí, vtipem a nadupaným soundtrackem a to vše v podstatě bez hluchých míst.
Na závěr je ještě potřeba uvést, ţe film u nás nebyl oficiálně uvedený, a tak můţe být poněkud
obtíţnější se k této srbské perle dostat.
Hodnocení: 95 %
PNS

SFK Drakonián

~9~

www.drakonian.cz

RECENZE
TRON
Film / Sci-Fi / Dobrodruţný / Akční, USA / Taiwan, 1982, 96 min
Kevin Flynn je špičkový programátor. Natolik
schopný, ţe jeden z jeho kolegů neodolá a přivlastní
si jím navrţené hry, které ho okamţitě katapultují
do ředitelského křesla a Flynn skončí jako
provozovatel videoherny pro děti. Nebyl by to ale
ţádný programátor, kdyby se nepokusil proniknout
do sítě firmy, aby našel stopy po tom, kdo je jejich
skutečným autorem. Jenţe společnost, pro kterou
kdysi pracoval, má velmi široký záběr činnosti vývoje a Flynn se po tajné návštěvě kanceláří ocitne
u zařízení, které znenadání rozloţí jeho tělesnou schránku na bity a nahraje ho do kyberprostoru.
Flynn se tak "fyzicky" ocitá uvnitř počítačové sítě připomínající prostředí arkádových her a stává se
vězněm všemocného kontrolního programu, vytvořeného ke střeţení všeho dění ve společnosti a
bude se muset hodně snaţit, aby si zachránil krk, po kterém tento program uţ tak dlouho touţí, po
jeho předchozích pokusech o vniknutí do systému.
Počítače jsou podvod
Představit Trona dnes, téměř 30(!) let po jeho vzniku, není vůbec jednoduché. V době 3D filmů
Tron: Legacy nebo Avatar vypadá toto dílko, odehrávající se uvnitř počítačového systému, jako
chudý příbuzný, ale je potřeba si uvědomit, ţe ve své době se jednalo o vpravdě průkopnický film.
Natolik průkopnický, ţe Americká filmová akademie tehdy dokonce odmítla nominovat film na
Oscara v kategorii vizuálních efektů a počítačovou animaci označila za podvod. Přitom v té době
počítače neumoţňovaly generovat plynulé pohyblivé záběry, jak jsme zvyklí je vídat dnes, takţe ve
scénách jako jsou například závody "Lightcycles" museli animátoři kaţdé okénko vygenerovat
zvlášť, a teprve jejich spojením vyvolali dojem pohybu, podobně jako se to dělá u klasické ruční
animace. A protoţe tehdejší technologie neumoţňovala kombinovat ţivé záběry s počítačovou
animací, musely se některé záběry s herci dokreslovat či kombinovat ručně na slídách. Ostatní
netrikové scény uvnitř "matrixu" vznikly tak, ţe s pomocí reflexních pásek byly natočeny na
černobílý film a v počítačích dodatečně okolorované. Se vznikem filmu se také pojila řada
komplikací. Tak například řada animátorů studia Walt Disney, ve kterém Tron vznikal, se na filmu
odmítalo podílet, protoţe se obávali toho, ţe jim počítače vezmou práci (coţ se skutečně stalo, kdyţ
v roce 2004 Disney zavřel studio ruční animace, i kdyţ ho později zase otevřel, ale pod
počítačovým Pixarem). Nebo jim připravovaná hlavní hvězda filmu Peter O'Toole, který měl
původně ztvárnit záporňáka Dillingera, po přečtení scénáře film odmítl s tím, ţe ve fantasmagorii
odehrávající se uvnitř nějakého počítače hrát nehodlá. Potíţe se nevyhnuly ani soundtracku filmu
uloţenému na analogových kazetách, které postihlo nečekané zestárnutí pásku a tak teprve při
dvacátém výročí filmu v roce 2002 mohl být díky technologickému pokroku pásek zrestaurován a
soundtrack vydán na CD.
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Věříš v uživatele?
Film vedle dnes jiţ klasického poselství varujícího před počítačovou nadvládou nese také řadu
odkazů na současnou kulturu. Tou nejmarkantnější jsou asi religiózní úvahy programů uvnitř
systému o existenci uţivatele a jejich následné označování za náboţenské fanatiky ze strany
přisluhovačů vládnoucího programu. Vedle toho tu postava jménem Walter zavzpomíná na
garáţové začátky firmy, coţ byl i osud společnosti Walt Disney, kterou nám připomene i silueta
myšáka Mickeyho při jízdě "solární" plachetnice. A samozřejmě řada dalších a dalších naráţek na
dění v herní a počítačové branţi, zejména v podobě jmen postav ve filmu, jako je třeba DuMont,
který má umoţnit spojení programu s jeho uţivatelem, coţ byl ve skutečnosti v roce 1920
vynálezce počítačového monitoru.
Game Over
Film byl od začátku koncipovaný jako pocta arkádovým hrám a počítačové technice vůbec, takţe
asi moc nepřekvapí, ţe se začátkem osmdesátých let minul s velkou částí divácké obce. I kdyţ se
stal kultem mezi hráči a počítačovými nadšenci, hraný Tron si na sebe tehdy sotva vydělal, podobně
jako jeho studiový bratr film Černá díra, a tak se Walt Disney distancoval od hraných filmů na
dalších deset let. Přestoţe film měl na svém kontě slabé trţby, stejnojmenná hra zaloţená na filmu
se stala prodejním bestsellerem.
Na závěr
Film z pionýrských dob počítačové animace, s na svou dobu odváţně originálním příběhem, stojí
určitě za vidění. Tron totiţ není jenom předchůdcem moderního pokračování, které právě brázdí
kina, ale v některých scénách zde poznáte i silnou inspiraci pro další kultovní trhák, Matrix. Je
pravda, ţe film v závislosti na pokroku počítačové techniky znatelně zestárnul, některé triky dnes
mohou vyvolávat úsměv a osmdesátá léta čiší ze záběrů filmu na kaţdém kroku, ale celkově se
jedná o povedené dílo provázené navíc povedeným hudebním doprovodem. A pokud jste viděli
nový film Tron: Legacy, či se na něj teprve chystáte a tohoto jeho předchůdce ještě neznáte, je to
pro vás navíc de facto povinnost.
Hodnocení: 85%
PS: Dálkové ovládání
Nemůţu se ještě neopřít o původní český dabing z počátku devadesátých let, se kterým je film u nás
občas k vidění a který ze všeho nejvíc připomíná asi překlad z kapesního translátoru. A tak je
tyranský Master Control Program (např. Hlavní řídící program?) překládaný chvíli jako Dálkové
ovládání, o chvíli později jako Dálková kontrola a tak pořád dokola. Nebo Světelné motocykly
"Lightcycles" jsou zde Světelný cyklus, a tak to jde celý film, chvílemi rozhovory ani vůbec
nedávají smysl, překladatel zřejmě film vůbec neviděl. Myslím, ţe někde tady lze vystopovat
přelom od tradiční skvělé školy českého dabingu z osmdesátých let v novodobé sterilní shity,
kterými nás zejména garáţová dabingová studia krmí dnes. Ale to je jenom na okraj, se samotným
filmem to nemá vůbec nic společného, pomineme-li vliv na divácký záţitek tuzemského diváka.
PNS
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Mass Effect 2
Výrobce: BioWare
Distributor: Electronic Arts
Platforma: PC (XP,Vista,7), PS3, Xbox
Ţánr: Sci-Fi, Akční, RPG
Multiplayer: Ne
Lokalizace: manuál, české titulky
Hodnocení: 92%
Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=h6fuiNpTHzY&feature=player_embedded
Minimální konfigurace
- 1.8GHz Intel Core 2 Duo nebo ekvivalentní AMD CPU
- 1 GB RAM pro Windows XP / 2 GB RAM pro Windows Vista a Windows 7
- 15 GB místa na HDD
- 1x rychlostní DVD ROM Drive
- 256 MB grafická karta (s Pixel Shader 3.0)
Doporučená konfigurace
- 2.6+ GHz Core 2 Duo Intel nebo ekvivalentní AMD CPU
- 2 GB RAM
- ATI Radeon HD 2900 XT, NVIDIA GeForce 8800 GT
Příběh
Jedná se o pokračování vesmírného RPG. Hned na
začátku vás vtáhne do děje vesmírná přestřelka, při níţ sice
hlavní hrdina Shepard (tedy vy) zachrání většinu posádky
vesmírné lodi Normandie, ale sám při tom zemře. Má však
štěstí, neboť ho znovu oţiví nechvalně známá organizace
Cerberus, kterou vede tajemný Bezejmenný.
Na obzoru se rýsuje veliká hrozba pro lidstvo i další rasy.
Touto hrozbou jsou Kolektoři a Shepard bude muset spojit své
síly nejen s Cerberem, ale také s těmi nejlepšími ve vesmíru, ať
uţ je jejich ţivotní dráha vojenská, vědecká, hackerská, zabijácká, nebo ještě temnější. Ale to s kým
spojíte své síly a jak situaci vyřešíte, to uţ záleţí jen a jen na vás.
RPG
Na začátku hry si můţete svou postavu vytvořit, nebo si jí importovat z prvního dílu. Svojí a
stejně tak i ostatní postavy v týmu můţete vylepšovat jak po stránce vybavení, tak i po stránce
schopností. Za kaţdý splněný úkol získáváte body, které můţete pouţít na vylepšení vlastností
postav. Cestou také objevujete nové technologie, které můţete na lodi prozkoumat a vylepšit tak
svoje zbraně a vybavení.
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Ve vesmíru se nachází velké mnoţství soustav a planet. Na nich budete nejen plnit úkoly,
ale také obchodovat, doplňovat zásoby pohonných hmot, nebo těţit prvky potřebné pro váš
výzkum. Všude je také nepřeberné mnoţství postav, se kterými můţete vést rozhovor. Moţnosti
dialogů jsou opravdu rozsáhlé. Občas se v průběhu dialogu nebo videa objevuje i moţnost provést
nějakou rychlou akci (dobrou nebo zlou) a změnit tak další vývoj situace. Tato moţnost skvěle
udrţí vaši pozornost.
Bohuţel pro zaryté milovníky klasického RPG zde nenajdeme inventář a další serepetičky,
všechny tyto věci jsou zjednodušeny. Nejsou zde tedy haldy zbraní, vybavení a schopností. Kaţdá
postava má jen pár zbraní a schopností, které ovládá. To sice moţná trochu sniţuje RPG záţitek, ale
zase to neuvěřitelně urychluje a dramatizuje akční část hry. Akční část je opravdu povedená, akce je
přehledná a má spád.
A teď pár chybiček. Trochu mi vadilo někdy zbytečné opakování dialogů. Inteligence
spolubojovníků i protivníků je slušná co se týče krytí a pouţívání schopností, občas se však na
bitevním poli zachovají nelogicky. Klasickou chybou je i to, ţe se mi několikrát podařilo dostat do
místa, odkud jiţ nebylo cesty zpět.
Detaily
Hra obsahuje minihry, jsou to vlastně takové malé
arkády. Pomocí nich hackujete počítače, otevíráte zámky nebo
těţíte na planetách suroviny. Jejich úroveň je poměrně
jednoduchá, ale i tak zpestřují hru. Grafický vzhled hry je
slušný a 3D engine vcelku sviţný i na pomalejších PC. Hudba a
zvuky jsou povedené a rozhodně nestrhávají hru do nějaké
monotónnosti. České titulky jsou dobře udělané a bez nich by to
v záplavě textů snad ani nešlo. Dabing je velmi profesionální a
povedený, uslyšíte v něm známé herce, jako je Martin Sheen
(Chyť mě, kdyţ to dokáţeš; Spawn), Seth Green (Loupeţ po italsku; Nekecej a pádluj), Tricia
Helfer (Battlestar Galactica), Carrie-Anne Moss (Matrix ), Michael Hogen (Battlestar Galactica),
Keith David (Věc, Černočerná tma) a další.
Závěr
Celkově je Mass Effect 2 velmi povedenou akční hrou s prvky RPG. Pěkný příběh a
zpracování vás rychle vtáhne do děje. Skvělou hratelnost a zábava vám vydrţí na několik desítek
hodin hraní. Myslím, ţe patří k tomu nejlepšímu, co nám přinesl herní průmysl v roce 2010, coţ
dokazuje i ocenění nejlepší RPG roku. Navíc se jiţ teď můţeme těšit na Mass Effect 3, který vyjde
na vánoce 2011.
Hodnocení: 92%
Wasar
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Hra na hrdiny je nejčastější nepřesný český překlad anglického pojmu Role playing game,
známějšího pod zkratkou RPG. Přesnější, občas se vyskytující překlad, zní Rolové hry.
RPG je druh hry, kde hráči zaujímají role fiktivních postav (role-playing – hraní v roli),
které si podle daných pravidel vytvoří a za které v samotné hře jednají.
Zdravíme čtenáři,
v této rubrice se dočteš, které dobrodruţství jsou aktuálně rozehraná, popřípadě co se v nich
odehrálo. GameMasteři (dále jen GM) vyuţívají pravidel Gurps (Tvůrce: Steve Jackson,
Vydavatelství: Steve Jackson Games), ale prošli celou škálou jiných
„GURPS (Generic Universal Role-Playing System (zkratka GURPS), tedy „Všeobecný univerzální
systém her na hrdiny“ je univerzální a modulární systém RPG, použitelný pro hraní libovolného
žánru, např. fantasy, sci-fi nebo historicky věrné simulace reality.) “
systémů (D&D, Drd, Shadowrun, The Window aj.) z nich si vzali zkušenosti a ty uplatňují ve
vedení dobrodruţných výprav.
V příloze budou vycházet doplňky Gurps nebo rovnou k jednotlivým světům. V dalším čísle se
rozepíšeme více o jednotlivých dobrodruţstvích/světech a o mnoho dalším...
V tomto čísle uvádíme základní představení GM.
Meyax
Snaha o optimalizaci a přizpůsobení pravidel jednotlivým světům mne vedla k jistým
změnám v základních pravidlech, která jsou momentálně testována v mých dobrodruţstvích, abych
zjistil, jak moc jsou tyto změny potřebné. Je pro mne důleţitější atmosféra příběhu, neţ přesné
propočty. V podstatě u mě platí: dělej si, co chceš a já si to nějak přeberu :-P.
Hádky mezi postavami u mne budou na denním pořádku, hádky mezi hráči tolerovat
nebudu. Pokud se někomu něco nelíbí, řešit se to můţe jinde neţ v čase vyměřenému ke hraní.
Postava je v kompetenci svého hráče, ostatním vstup zakázán.
Robo
Pro všechny světy platí stejná domácí pravidla, která upravují věci nejasné v základních
pravidlech nebo je nastavují tak jak mi lépe vyhovuje. Řídím se heslem: PRAVIDLA JSOU TU OD
TOHO ABY NÁM USNADŇOVALA ROZHODOVÁNÍ, NE PROTO, ABY NÁS
OMEZOVALA.
Upřednostňuji sehrané skupiny specialistů jdoucí za společným cílem. Výjimeční npc
jednotlivci jiţ obsadili významná místa, která chtěli a hráči vedení „supermani“ tak nemají mnoho
šancí v osamění. To ale neznamená, ţe mám rád uniformní charaktery. Jako optimální vnímám
archetypové postavy (válečník, rigger, psionik) ale s unikátním charakterem a osobností.
Tahy
Skoro ve všech případech se snaţím řídit pravidly, a kdyţ se mýlím, nechám si rád poradit,
ale kdyţ se jednou rozhodnu… nerad řeším věci typu „co kdyby“. Jsem rád, kdyţ hráči vyvíjejí
vlastní iniciativou a nápady… opravdu mě občas unavuje postavy doslova nutit . Mám rád
různorodé skupiny, je zajímavější kdyţ se projevují silné osobnosti a individuality v partě, neţ kdyţ
skupina pracuje jako dobře promazaný stroj.
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Váca
Ve všech mých světech uplatňuji, ţe se nic zpětně neřeší a co proběhlo, nedá se vrátit zpět
(pokud nejste mocný mág, psionik nebo vědec pro kterého je čas jen pojem). Hráči se mohou
odkazovat na pravidla + moje dodatky k jednotlivým světům, ve sporných situacích nebo situacích,
které se potřebují rychle vyřešit, rozhoduji JÁ a všichni, co by jim některá rozhodnutí do budoucna
vadila, si musí uvědomit, ţe ţivot občas není fér a všem se zavděčit nejde.
Sirion
Ve svých světech pouţívám klasická pravidla s moţnými doplňky či změnami, které jsou
napsány u daných světů nebo řečeny v dobrodruţství. Vítám různé rady či připomínky, ale stále
platí, ţe GM má poslední slovo. Tím nechci odrazovat hráče, GM je tu přece pro hráče (nebo hráči
pro GM? ).
Wasar
Můj svět je velmi rozsáhlá spaceopera. Existuje zde mnoho planet s různými inteligentními
rasami na různém stupni vývoje. Při dobrodruţstvích tudíţ můţe dojít ke konfrontacím magických,
středověkých nebo třeba přetechnizovaných kultur. Pouţívám standardní pravidla GURPS 3. Edice
(pomalu přecházím na 4.) a spoustu dodatkových oficiálních i neoficiálních pravidel. Mnoho situací
řeším úvahou, pravidla pouţívám tam kde je zapotřebí prvek náhody, obvykle při pouţívání
schopností postav a při boji. Snaţím se vyvarovat příliš sloţitých pravidlových postupů, které jen
zdrţují hru. Jako GM nehraji proti postavám, jen jim vytvářím přirozenou reakci okolí na jejich
činy. Podporuji aktivní přístup, elegantní jednoduchá řešení, schopnost spolupráce a hlavně hraní
charakteru postavy. Ideální sloţení druţiny je 3-4 postavy s odlišnými schopnostmi a způsoby
řešení situací.

Serra
Pravidla nejsou pevně daný, cokoliv se dá upravit podle potřeb světa/ hráčů.
Váca a GM

SFK Drakonián

~ 15 ~

www.drakonian.cz

KOMIKS
STAR BARS

SFK Drakonián

~ 16 ~

www.drakonian.cz

KOMIKS

SFK Drakonián

~ 17 ~

www.drakonian.cz

KOMIKS

SFK Drakonián

~ 18 ~

www.drakonian.cz

KOMIKS

SFK Drakonián

~ 19 ~

www.drakonian.cz

KOMIKS

SFK Drakonián

~ 20 ~

www.drakonian.cz

KOMIKS

Tato zcela překvapivá a podstatná část obrázku se bohužel nedochovala.
Údajně obsahovala princip nadsvětelného pohonu! :o)))
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