
Příběh seriálu obsahuje dvě roviny, které se
vzájemně protínají – rovinu mrtvých, případně
nemrtvých a rovinu živých. Do té první zapadá
samotná Georgia, která až po smrti zjišťuje, o co
přišla svým liknavým přístupem k životu. Šéfem
smrtek pro tuto oblast je Rube (Mandy Patinkin),
který vždy ví trochu víc, než říká, je dobrým rádcem,
miluje vajíčka na všechny způsoby, ale pokud se
naštve, „dokáže být jako sopka, která dští lávu a
všichni kolem něj jsou ti malí lidičkové...“. On se
snaží Georgii naučit, že jsou některé povinnosti,
kterým prostě nelze utéct. Dalšími spolupracovníky
jsou popudlivá policistka Roxy (Jasmine Guy),
trochu šílená Betty (Rebecca Gayheart), která ale
opustí seriál v osmém díle a na její místo nastoupí
vlezlá herečka Daisy (Laura Harris), co „ho vykou
řila skoro každému“, a Mason (Callum Blue). Pokud
ho některá postava chce v seriálu charakterizovat,
řekne, že je to Angličan. Mason okrádá mrtvoly a
pokud mu hodně chybí finance, neváhá třeba pašovat
drogy. Pravděpodobně jde o nejsympatičtější postavu
vůbec.

Smrt je jen začátek. O tom nás přesvědčuje nejen několik
náboženství a filozofických pojednání, ale i slušná řádka
horrorů a nově seriál Dead like me. Pro hlavní postavu tohoto
seriálu Georgii  Lass (Ellen Muth) se tato teze změní v
zásadní životní pravdu ve chvíli, když zemře. Místo aby se její
duše odebrala do nebe, pekla, prázdnoty nebo jiného
konečného působiště, zůstane na Zemi - byla totiž vybrána,
aby se stala Smrtkou. Ve složitém administrativním systému je
zařazena mezi skupinu dalších čtyř nemrtvých (říct smrťákovi,
že je mrtvý, se nedoporučuje, pokud ho nechcete naštvat),
kteří mají pod kontrolou úmrtnost v Seatlu.
 
Seriál Dead like me byl uveden na televizní obrazovky v roce
2003 pod patronátem MGM a svým černohumorným
přístupem k životu (a samozřejmě k smrti) si získal řadu
příznivců. Rozhodně to není žádný roztomilý pořad vhodný
pro každého – někdy je depresivní, jindy krvavý, občas
dojímavý, ale po celou dobu hodně sprostý, temný a
sarkastický. Samotná hrdinka není příliš sympatickou
postavou, což ovšem neznamená, že bychom se s ní nemohli
ztotožnit. Je to běžný zástupce adolescentní mládeže – je ve v
ěku, kdy se musí začít naučit starat sama o sebe a přijmout
plnou zodpovědnost za své činy, ale nic z toho nezvládá. Na
začátku prvního dílu se dozvídáme, že sekla se školou kvůli
drobným neshodám, hádá se s rodiči, její mladší sestra je jí
úplně ukradená a hlavně vůbec neví, co si počít se svým
životem. Protože opustila školu, musí pracovat, ale nedokáže
se přizpůsobit požadavkům zaměstnavatele a vyfasuje tu
nejhorší, nejbeznadějnější práci, co je zrovna k dispozici.
Lidově by se dalo říct, že její život stojí za hovno, čemuž
odpovídá i její smrt. Trefí ji záchodové prkýnko z právě
likvidované vesmírné stanice MIR, které vinou špatných
propočtů nespadlo do Pacifiku, ale na její hlavu. Měla ale to
štěstí / smůlu, že její duše jistému smrťákovi naplnila jeho
normu práce a zatímco on se mohl konečně odebrat k
odpočinku, ona musela zabrat jeho místo.

Druhá rovina se zaměřuje převážně na Georgiinu
rodinu a na jejich vyrovnávání se s její smrtí. Otec
řeší ztrátu dcery postupným otupováním citů k
ostatním, v matce se probouzejí drobné psychózy a
sestra, pro níž je Georgiin skon nejcitelnější, krade
toaletní prkýnka a má až nezdravý zájem o mrtvé
ptáky. Tady je v tragikomickém příběhu ta humorná
část zatlačována do pozadí a divákovi se nabízí
pohled na rozpadající se „americký sen“.

text: http://kordus.blogspot.com, obal: mikrom®2007
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