
1. Děsivý spojenec

Svět se změnil, to běželo hlavou 
učitelce, která uprostřed Londýna 
převáděla děti přes ulici. Kdo mohl 
ale tušit, že se vynoří draci, víly, 
vlkodlaci, upíři a budou chodit mezi 
lidmi. Otřásla se, když si vzpomněla 
na titulky novin. To vlkodlaci 
zaútočili v Rusku a Německu. Vždy si
myslela, že se jedná pouze o 
pohádková stvoření a jak to tak viděla
kolem sebe, nebyla s tímto názorem 
jediná. Na ní si ale nepřijdou. 
Učitelku dělala už třicet let a 
rozhodně jí to nepřekazí nějaká 
pohádková potvora. Znechuceně se 
podívala na vílu, která se vznášela na 
chodníku, jen pár kroků před ní. 
Stvoření nejvíce připomínalo mladou 
ženu, až na stříbrné vlasy a obrovská 
motýlí křídla, která jí vyrůstala ze 



zad. Náhle jí ale z přemýšlení vytrhl 
zvuk skřípajících brzd, náraz a křik 
dětí. Rychle se otočila a spatřila krev. 
Řidič auta okamžitě zastavil a vyběhl 
ven, tím už ale nemohl změnit nic z 
toho, co udělal. Postarší muž se ale 
okamžitě zahleděl na vílu, která se 
rozlétla směrem k nehodě. 
"Táhni zpátky mrcho!" zakřičel 
vztekle.
Víla zůstala šokovaně na místě a 
vznášela se jako reklama na novou 
pohádku. Za pár vteřin se ale 
vzpamatovala "Já za to nemohu, to vy
…." Chtěla říct ještě něco ale muž 
začal křičet "Ty příšero, za to všechno
můžeš ty! Ty a další příšery jako si 
ty!"
Víla chtěla odletět ale muž jí popadl 
za jedno z křídel a škubl. Ozvalo se 
křupnutí a víla zakřičela bolestí. Muž 
jí potom dupl na záda a hned vzápětí 



kopl do hlavy. Ozvalo se další 
křupnutí a víla se už nehnula. Jen z 
úst jí začal téct pramínek krve a její 
pohled, navždy vyhasl.

**

Matt odklonil trs kapradí, vyššího než
on sám a hned se mu naskytl pohled 
na jezero. U jeho břehu byl i zdroj 
hlasitých kroků. Přímo před ním se 
pásl obrovský apatosaurus. Pro něj by
nebylo nic jednoduššího, než hůlku 
kitsune a přenést se zpět. Jak na to 
pomyslel, se vzduchem rozlehl 
výstřel z pušky. Matt hned okamžitě 
vstal a sledoval, jak apatosaurus 
vyrazil směrem k vodě. Znovu se 
ozval výstřel z pušky a potom do jeho
zorného pole dojelo terénní auto, s 
tím nejhorším možným řidičem. 
Černovlasý muž se nedal bohužel 



snikým jiným splést. Fenris rychle 
strhnul volant aby se vyhnul spadlé 
kládě. Vedle něho seděla nějaká 
hnědovlasá žena a střílela po několika
tunovém kolosu. Tvor se otočil, jako 
by se chtěl rozběhnout proti ale 
nakonec si to rozmyslel a rozběhl se 
dál do jezera. Matt fascinovaně hleděl
na to, jak se obrovské tělo nořilo do 
vody a do písčité půdy bijí velké vlny.
Fenris zklamaně hleděl za uniklou 
kořistí, zastavil auto a podival se na 
svou společnici "Tak ted už.nic 
lepšího nejspíš nenajdeme"
Jeho průvodkyně se zasmála "Tak to 
určitě ne"
S tím se rozjeli pryč.
Matt stále hleděl na místo, kde ještě 
před několika vteřinami stál jeho 
úhlavní nepřítel. Ten už měl být ale 
mrtvý. Jak to, že je naživu a ještě k 
tomu tady? S tím se Matt konečně 



vzpamatoval, správně by tady přeci 
neměl být ani on. Chtěl ale přijít na 
důvod toho všeho, ještě trochu 
zmatený se rozhlédl. Auto bylo sice 
už dávno pryč ale stopy pneumatik 
byli v písčité půdě vidět velmi dobře. 
To byl pohled k nezaplacení, stopy 
terénního auta, hned vedle stop 
apatosaura.
Matt se po nich vydal a šlo to opravdu
snadněji, než by si zprvu myslel. Tady
samozřejmě nebyli silnice nebo cesty,
Fenris si ale prostě našel místo kudy 
projel. Otisky pneumatik nebyli tak 
jedinými stopami, ještě tu byli 
zlámané větve nebo stromy, vyrvané 
vlkodlačí silou.
Spoušt ale brzy skončila a před 
lovcem vyplulo zvláštní město. Na 
první pohled to připomínalo nějakou 
chudinskou čtvrt ale z poloviny to 
vypadalo jako vykopávky nějakého 



starodávného města. Až za pár vteřin 
uviděl Matt jeřáby a další techniku. 
Město nebylo zanedbané ale teprve 
vznikalo. Vše odpovídalo rychlému 
nárustu obyvatel. Lovec vklouzl do 
vlčí podoby a proběhl kolem prvních 
budov. Bohužel musel uznat, že dál se
už nedostane. V chýších z plechu a 
dřeva hlídkovali vlkodlaci. Ti sice 
nečekali na vpád někoho cizího ale i 
tak by ho brzy našli a nepochybně i 
přemohli. Chtěl se pomalu odkrást, 
když se ozval děsivý řev a mezi 
rostlinami se objevil tlama plná 
ostrých zubů. Matt rychle vyběhl dál 
od chatrčí a doufal, že si ho tvor 
nevšiml. Dinosaurus naštěstí opravdu 
jevil více zájmu o město, než o 
jednoho uprchlíka. Nevydal se však 
pryč od toho všeho ale dál do centra 
toho podivného místa. Jeho nový 
děsivý spojenec mezi tím plně 



zaměstnal vlkodlaky kolem. Mattt se 
tak v poklidu dostal až k budovám, 
které byli postavené z větší pečlivostí.
Tam s neomylnou jistotou našel tu 
největší stavbu a hledal, že ani tady 
nevidí stráže. To bylo velice 
výmluvné, vzhledem k vzteklému a 
hlasitému řevu, který se ozýval nějak 
blíže. Matt zmizel v chodbě, 
vydlážděné kamennými dlaždicemi. 
Rychle se protáhl kolem dvou soch a 
z mrazením si vzpomněl na to, jak 
Fenris jednu takovou oživil. Ted se 
ale nic nehnulo a tak pokračoval dál. 
Nikde necítil přítomnost ničeho 
živého a tak se rozběhl rychleji. Hned
za dalším rohem toho ale litoval. 
Přímo před ním stál Fenris. Vlkodlak 
jej okamžitě chytil pod krkem a zvedl
do vzduchu. Matt ho udeřil a uskočil 
aby měl více prostoru. Fenris si ale 
sedl na zem. Lovec se proměnil do 



lidské podoby a pohlédl na svého 
soupeře.
"Jak je možné, že si ještě naživu?"
Fenris se usmál "Rozhodně v tuto 
chvíli nechci bojovat ale mluvit. Zabil
si mě ale moje děti se o mě vždy 
postarají."
Matt se zasmál "Zničili jsme tvé srdce
u vládce krampusů."
Fenris zakroutil hlavou "Nikdy jsme 
se u krampusů neviděli ale dám si na 
to pozor. Nejspíš si to ještě 
nepochopil ale oba cestujeme časem. 
"
Matt v tu chvíli nadával sám sobě. 
Něco podobného se snad nestalo 
poprvé, měl si dát pozor na to, co 
říká. Přemýšlel, jak se z celé situace 
dostat, když se náhle budova otřásla a
ozval se řev tyranosaura. Vše zmizelo
v oblaku prachu a hlasitých úderů. 
Ozvaly se i hlasy vlkodlaků. Matt 



viděl, jak Fenris zmizel na konci 
chodby a rozhodl se, že i on raději 
toto místo opustí. Použil dar od 
kitsune a otevřel portál. Tentokrát si 
dal ale větší pozor. Chtěl se přenést 
pouze v prostoru a ne v čase. Nemohl 
se ted hnát za vlkodlakem ale chtěl 
zjistit více o tomto městě i o 
Fenrisovi samotném. Prošel bránou a 
vyšel jen pár metrů za podivným 
městem vlkodlaků. Myslel, že tady 
bude sám ale s překvapením hleděl do
žlutých plazích očí.



2. Klaun

Je zajímavé, jak se i místa plná 
smíchu a dobré nálady, mohou za nocí
změnit, na něco děsivého, na něco, 
čemu byste se rádi vyhnuli. 
Prázdnému cirkusu tma a ticho 
rozhodně neprospěli, nevylepšil to ani
klaun, který se plahočil zablácenou 
uličkou mezi stanem a klecemi. Ten 
ospale pohlédl na plakát, s jeho 
vlastní podobiznou. Klaun Alejandro, 
tam zářil se širokým úsměvem. Jeho 
reálné já se zatím odkradlo dál. Klaun
a principál, kdysi si připadal jako král
ale ty doby už byli dávno pryč. Lidé 
by sice možná chodili dál ale svět se 
měnil a to až příliš rychle. Lidé 
nemuseli na zvířata a magii chodit do 
cirkusu, když jí měli denně přímo 
před sebou. Draci, jednorožci, 
dokonce i trpaslíci. Nikdo nevěděl, 



jak se poprat s novou situací. Někteří 
tvorové, jako byli elfové nebo 
trpaslíci, se snažili žít mezi lidmi. 
Draci nebo vlkodlaci ale tak 
mírumilovní nebyli. Alejandra 
nakonec se zadumání dostal velmi 
podivný zvuk. Znělo to jako naříkání 
ale ne lidské. Rychle se vrátil ke 
klecím, zvířata však dál spala. 
Naříkání se ozvalo znovu. Prošel 
kolem klecí a zjistil zdroj, černá 
maringotka na kraji jejich ležení. 
Alejandro se zamyslel, kdo bydlel v 
něčem takovém? Všechny příbytky 
artistů, klaunů, krotitelů byli barevné. 
Zaplašil tak zbytečné otázky, uvnitř 
mohl být přeci někdo zraněný a vešel.
V tu chvíli jeho tělem projela bolest a 
vše se ponořilo do tmy. 
Za několik vteřin se dveře opět 
otevřeli a před dřevěnými schůdky se 
objevilo zmrzačené a krví potřísněné 



tělo. Nikdo by v té zubožené mrtvole 
nehledal principála cirkusu. Tělo se 
zlámanými končetinami leželo v trávě
pár minut, než se stalo něco 
zvláštního. Krví podlité oči zamrkali 
a zlomené končetiny se s křupáním 
dali do pohybu. Klaun vstal a vycenil 
řadu ostrých zubů v děsivém úsměvu. 
Ted teprve začne představení. S tím se
vydal zpět ke své maringotce. Musel 
se připravit na svůj zítřejší výstup.
Luciana zmateně otevřela oči.
"Co to děláš?" zakřičela naštvaně.
Dranor se pět rozehnal kladivem. 
Luciana už ale na to byla připravená a
ráně se vyhnula.
"Opustila si mě!"zařval Dranor a 
pokračoval ve snaze, urazit jí hlavu.
Luciana uskočila za zbytky nějaké zdi
"Já neopustila, něco mě přeneslo sem,
do tohoto světa."
"Naposledy si padala do vody, myslel 



jsem si, že si mrtvá." Potom vše 
strnulo a Dranor přestal s útoky. 
Luciana vyšla ze svého úkrytu. 
""Chtěla jsem se vrátit ale nešlo, 
potom mě našel Fenris a pomohl mi 
přežít. Ani on ale nevěděl, jak mě 
dostat zpátky.
Dranor na ní pohlédl pohledem plným
bolesti, zašeptal "Pořád tě budu 
milovat" a zmizel.
Luciana hleděla na místo, kde zmizel 
její manžel, pořád tomu nemohla 
uvěřit. Proč tak rychle zmizel? 
Dostala z hlavy jeho poslední pohled, 
setřela slzu a rozhlédla se. Musela 
najít Matta.
Matt hleděl do očí velmi podivného 
tvora. "Ty si od Doktora?"
"Od Fenrise?" zeptal se rychle a stále 
si prohlížel stvoření, které vypadalo 
jako míšenec velociraptora a člověka. 
Šedá kůže se zavlnila, když to udělalo



krok dopředu aby si to nového 
navštěvníka lépe prohlédlo.
"Máme zakázáno mu říkat jménem 
ale přišel aby nás vyléčil z mlčení. 
Moje jméno ale říkat můžeš, Silver."
"Já jse Matt" řekl lovec pořád 
překvapeně.
"Ty ale nežiješ ve městě? Nikde jsem 
tam neviděl něco podobného."
Silver zakroutila hlavou "Žijeme ve 
vlastní osadě, nelíbí se nám stísněné 
prostory vlkodlačího města."
"Dovedeš mě k němu?" zeptal se 
Matt.
Silver ale zakroutila hlavou. 
"Nejdříve pomůžeme vlkodlakům, 
proto jsme tady."
S tím vydala velmi zvláštní zvuk ale 
na její volání okamžitě odpovědělo 
desítky dalších hlasů. Kolem nich se 
pohybovalo velké množství 
dinosauřích míšenců. Všichni se 



blížili k městu.
Matt pozoroval jejich variace, sice 
všichni připomínali něco mezi 
velociraptorem a člověkem ale tento 
podivný základ byl mnohdy ještě 
obohacen o něco dalšího. Přímo okolo
něj protančila žena, která měla na 
šedavé kůži matně vidět i tygří pruhy. 
sice velice podivná ale lákavá 
kombinace. Matt zjistil, že se mu žena
líbí až příliš a raději se otočil. 
Nenápadně se dostal až na konec 
průvodu a z dálky pozoroval jak se 
vlkodlaci a míšenci vrhli obrovského 
dravce aby ho roztrhali na kusy. 
Tyranosaurus chytil jednoho z 
míšenců do děsivých čelistí a 
překousl ho na dvě poloviny. Dlažba 
se po pár minutách potřísnila krví 
vlkodlaků i míšenců a rozhodně to 
nevypadalo, že by obránci měli svoje 
město zachránit. Matt hleděl na 



zpustošené budovy a čekal na konec. 
Opět ale podcenil svoje nepřátelé, 
náhle se totiž ozval střelba z kulometu
a tyranosaurus padl na zem. Z jeho 
ran prýštila krev a velice jasně 
dokazovala, konec celého souboje. 
Vlkodlaci jásali a míšenci se začali 
rychle trousit zase ven. Mattovi 
připomínali hlídací psi, co se po 
splnění příkazu vracejí do své boudy. 
Brzy se u něj opět objevila i Silver, 
zmáčená krví ale nezraněná. "Svoji 
povinnost jsme splnili, můžeme jít do 
osady."
Matt jí poslušně následoval, společně 
se prodírali obřími rostlinami. Rukou 
odtáhl listy něčeho, co připomínalo 
palmu na steroidech a pohlédl na 
velmi podivnou osadu. Čekal chýše 
nebo menší domy ale rozhodně ne 
hnízda. Míšenci si nejspíše zachovali 
zvyky svých dinosauřích předků a 



každá žena si postavil nefalšované 
hnízdo. Na jednom z nich dokonce 
byli i dvě vejce. K Mattovu 
překvapení přešla Silver přímo k nim 
a jedno z nihc vzala do rukou s 
dlouhými drápy. "Doktor tě přivedl z 
daleko, že ano?"
Matt hned přikývl a rozhodl se hrát 
hru na nový přírůstek do tohoto 
blázince.
Silver byla na nové vlkodlaky 
nejspíše zvyklá a tak se dala do 
vysvětlování. Vzala vejce do rukou a 
ukázala na malé praskliny.
"Doktor před desítkami let pochytal 
naše předky, smečku velociraptorů a 
začal na nich pracovat. Nyní máme 
společnou krev s lidi a dalšími 
dinosaury. Mnoho mých předků 
zemřelo ale několik nás přežilo. Moje
babička zemřela při útoku stegosaura 
ale až do té chvíle byla zdravá." S tím



vzala vejce a jedním drápem narušila 
skořápku. Pod ní se objevilo žluté 
oko. Několikrát zamrkalo a potom se 
ozvalo slabé zaknučení. Mládě se 
několikrát přetočilo a skořápka se 
definitivně rozpadla. Matt úlekem 
uskočil, což mu vyneslo o Silver 
uražený pohled. Brzy se jí ale na tváři
objevil shovívavý úsměv. "Míšenci 
mohou v mnohém překvapit."
Matt byl překvapený ale i zděšený. 
Vzpomínal na křížence vlkodlaka a 
upíra. Podobně zvráceným způsobem 
přišlo na svět i tohle. Očekával ale 
ještera, ne něco takového. Z vejce se 
dostalo lidské dítě, jen mělo žluté oči 
a malé černé drápy.
"Proč vypadá tak lidsky? Kdo je 
otcem?"
Silver se usmála "Fenris je otcem nás 
všech i mého syna."
"To ale nejde" zakroutil Matt 



okamžitě hlavou "Došlo by k 
degeneraci a rozhodně by se ti 
nemohlo narodit zdravé dítě."
Silver se usmála "Doktor dokáže 
mnohé a věř mi, tohle je jeho dítě, 
stejně jako jsem já, jeho dcera"
Matt všechno pochopil. Fenris dělal 
už v této době pokusy s genetikou a 
velociraptoři se tomu nevyhnuli. 
Musel nějak upravit DNA aby 
nedocházelo k degeneraci a mohl tak 
stvořit něco nepřirozeného, 
zvráceného. Vysvětlilo se tím i to, jak 
mohl stvořit míšence upíra a 
vlkodlaka. Matt se otočil a v tu chvíli 
dostal ránu do hlavy.
"Co děláš u mých dětí?"
Otevřel oči a pohlédl na Fenrise. Boj 
s vůdcem vlkodlaků rozhodně neměl 
v plánu ale ted už se mu nemohl 
vyhnout. Místo toho tak vykryl první 
úder a rychle přemýšlel, jak tohle 



vyřešit.
Možná se mu opět povede Fenrise 
zabít, to ted ale nemělo žádný smysl. 
Srdce vůdce vlkodlaků v této době 
tlouklo dál a tak by se znovu vrátil 
mezi živé. Matt se vyhnul se další 
ráně a místo aby se sám zapojil, 
otevřel portál do jiného času.
Fenris se na bránu podíval a rozesmál
se. "Na to můžeš zapomenout, nejsi 
na útěk dost rychlý."

Matt ale nechtěl proběhnout kolem 
vlkodlaka. Místo toho narazil přímo 
do něj a portálem propadli oba dva.



3. Trpaslík v knihovně

Jennifer Tilly poťukávala netrpělivě 
na desku stolu, za kterým seděla a 
snažila se najít něco vzrušujícího na 
práci knihovnice. Dříve pracovala 
jinde ale potom, co jejího manžela 
zavřeli za pár vražd, už si moc vybírat
nemohla. Sice jí to na kráse neubralo 
ale lidé už na ní zkrátka koukali jinak,
takže nakonec skončila tady. Zrovna 
si kontrolovala nový lak na nehtech, 
když na dřevěnou desku něco 
zaklepalo. Ohlédla se a několik vteřin
nic neviděla, než se to objevilo znovu.
Až v té chvíly se všimla malé ruky, 
která se objevila u hrany stolu. 
Naklonila se a uviděla malého 
trpaslíka. Jeho hnědé oči jí 
propalovali netrpělivostí "Co koukáte,
to jste ještě neviděla trpaslíka?" 
Jennifer by ho nejraději popadla za ty 



jeho zrzavé vousy a vyhodila ven ale 
to by zase šéf vyhodil ji. Místo toho 
se usmála. "Omlouvám se ale je to 
teprve pár měsíců, co lidé zjistili, že 
opravdu existujete. Jak vám mohu 
pomoci?" 
Trpaslík se zamračil "Máte knihy o 
diskriminaci trpaslíků?"
Knihovnice rychle přikývla. "Ano, 
třetí regál nahoře"
"Snažíte se být vtipná?" zavrčel její 
zákazník
"Já to nevymýšlela. Ty knihy jsou o 
trpaslících ale nikdy nebylo 
plánováno, že by je četli trpaslíci"
Mužík něco zahučel do vousů a 
zmizel mezi regály.
Jennifer poslouchala jeho těžké kroky
i vzteklé funění. Leknutím 
nadskočila, když se ozvali mnohem 
hlasitější rány, než čekala. Rychle 
vstala ze židle, aby opustila své časté 



útočiště a procupitala až k regálům. 
Mezi knihami se na podlaze váleli 
dva tmavovlasý muži a naštvaný 
trpaslík.
"Co se to tady sakra děje?" zakřičela 
Jennifer. V tu chvíly starší muž 
vyskočil na nohy a zavrčel. 
Knihovnice s překvapením začala 
couvat. To nebylo rozhodně lidské 
zavrčení, připomínalo to vlka. Vše jí 
vysvětlil trpaslík, který zakřičel 
"Utíkej ty krasavice, vlkodlaka 
rozhodně knížkou nepřemůžeš."
Jennifer se okamžitě rozběhla pryč.

Matt odkopl Fenrise a rozhlédl se. 
Knihovna opravdu nebylo místo, kam
by chtěl vládce vlkodlaků zatáhnout 
ale aspoň už byli ve správném století. 
Ještě viděl jak mezi regály prchají 
trpaslík a nějaká blondýna. Potom už 
se ale musel opět věnovat Fenrisovi. 



Ten ho srazil na zem a rychle se 
rozhlédl aby se orientoval na novém 
bojišti. Nakonec zjevně zjistil, že tady
není to pravé místo pro boj a vyrazil 
ven. Matt se hned pustil za ním, mezi 
labyrint regálů plnými knih. Cestou 
proběhli kolem nástěnky s plakátem 
lákajícím na koncert zpěvačky 
Amandy.

Fenris kličkoval mezi regály a snažil 
se působit dojmem člověk, který ví co
dělá. Nakonec se mu ale povedlo najít
dvoukřídlé dveře, které ho lákali 
slunečním světlem. Skočil aby se co 
nejrychleji dostal ven, když ho něco 
udeřilo do hlavy. Spadl na zem a 
zavrávoral.
"Co je Žeryku, nějak se nám tu 
motáš"
Fenris se zvedl a pohlédl na Lucianu. 
"Kdysi dávno, by si mi pomohla 



vstát"
"To je vtipné, ted bych nejraději 
znovu praštila." zasmála se Luciana.
Fenris jí k tomu ale rozhodně nechtěl 
dát příležitost. Místo toho jí udeřil do 
břicha a rozběhl se pryč.
Luciana zavrávorala a vyplivla na 
chodník chuchvalec krve. Neměla si s
ním hrát a místo rukou, ho měla 
praštit palcátem. Otočila se ke 
knihovně a pohlédla na Matta, aspon 
něco se jí dneska povedlo.

Matt pohlédla na Lucianu. Nejdřív 
otevřel ústa a chtěl jí něco říct ale nic 
ho nenapadlo. Nakonec k ní sešel a 
objal jí.
"Máme velký problém" zašeptal 
nakonec.
"Toho šmejda už stejně nechytíme."
Matt jí políbil na krk. "Můžeme si dát
tedy chvíli pauzu." Potom jí vzal za 



ruku a odvedl zpět do knihovny. Při 
běhu za Fenrisem si všiml vedlejších 
dveří, kde rozhodně nebylo veřejně 
přístupné místo. Stačila jedna rána 
aby se ze zamknutých dveří, stali 
odemčené a zvoucí do menší 
pracovny.
Matt popadl Lucianu a posadil si jí na
psací stůl. Zasypal jí polibky a přitom
se podařilo sundat jí kalhotky. Pokud 
se tak té změti provázků dá vůbec 
říkat. Donutil jí aby si lehla a začal se 
věnovat celému jejímu tělu.

**

Smrtonoška hleděl na zástup 
nemrtvých. Potom se otočila a 
pohlédla na druhou stranu, kde byla 
lidská armáda. Už ani netušila, jaký to
je vlastně národ a bylo jí to vlastně 
úplně jedno. Nezáleželo na tom, pod 



jakou vlajkou bojují. Šlo jen o počet 
mrtvých a ten, musel být co nejvyšší. 
Potrestá lidi za jejich zkaženost a i za 
to, co udělali jí samotné. přelétla nad 
Pustinou, územím, které se 
nenárokoval žádný lidský národ, bylo 
to místo smrti. Smrtonoška prolétla 
nad skupinkou vojáků, vyhnula se 
jejich pokusu o střelbu a oplatilo jim 
jejich snahu černým deštěm. K jejím 
uším dolétl sladký křik umírajících, 
když se jim kyselina prožírala skrz 
oděv, kůži i maso. Jejich utrpení se 
prohloubilo, když dorazili nemrtví a 
roztrhali vše živé, co se ještě hýbalo. 
Smrtonoška pohlédla na nedaleké 
město. Snažila se vzpomenout na 
jméno země, která se brzy stane další 
částí pustiny. Náhle jí v mysli vyplulo
hledané slůvko, Rusko.

**



"Máme opravdu velký problém" 
zkusil to Matt znovu. Doufal při tom, 
že je Luciana snad dost unavená na to
aby si ho vyslechla.
"Jaký?" zeptala se ho netrpělivě.
"Neporazili jsme Fenrise. Omylem 
jsem se vrátil v čase a toho šmejda 
varoval. Řekl mi, že si dá pozor a to 
nepochybně i splnil. Musíme se vrátit 
v čase a zjistit, co u krampusů vlastně
udělal"
Luciana se usmála "To je ono, my se 
vrátíme na začátek"
Mattovi to náhle došlo. "Nevrátíme se
k tomu souboji. Vrátíme se k jeho 
dětství a zabijeme ho dříve, než se 
všechno pokazilo. Lenna i Anna 
budou živé a v pořádku."
S tím otevřel portál a oba vyrazili na 
cestu.



4. Márnice

Doktorka Altmanová otevřela 
dvoukřídlé dveře a vydala se vstříc 
dvěma mužům v černých oblecích. 
Celá scéna jí připomínala nějaký 
špatný americký film. Celkový dojem
nevylepšilo ani tělo ležící pod bílou 
plachtou. Jeden z mužů jí pokynu 
hlavou a umožnil jí tak pohled na 
šedivějící řídké vlasy. 
"Co pro mě máte?" zeptala se 
netrpělivě.
Jeden z mužů se uchechtl. Jeho 
společník po něm vrhl zamračený 
pohled a raději se chopil 
vysvětlování. Pokud se tedy jeho 
odpovědi dalo tak říkat. "To právě 
nevíme."
Rozhlédla se provokativně po 
místnosti. Márnice opravdu nebyla 
místem, kam by někdo náhodou 



zabloudil.
Přešla k boxu, otevřela ho a vyvezla 
tělo na světlo. Generál hleděl na 
podivnou vyzáblou postavu s 
velkýma černýma očima.
"Jak jste věděla, kde je to tělo?" 
zeptal se jeden z mužů. Otočila se k 
nim zády a tak ani nevěděla, který z 
nich vlastně promluvil. Stejně jí to ale
bylo úplně jedno.
"Boxy se označují, nevšiml jste si té 
nálepky? Těla evidujeme a pozorně 
pozorujeme kamerami. Je to opatření 
proti upírům, nemrtvím a dalším". 
Snažila se to mluvit klidně ale stále si 
na nový svět ještě nezvykla. Ve 
zprávách je politici stále ujištovali, že 
je vše v pořádku a nemají se bát o své
bezpečí. Policie i armáda má celou 
situaci pevně v rukou. Do měst se tak 
nemělo dostat nic nebezpečného. 
Doktorka tomu ale nevěřila. Jak se dá 



prošetřit tisíce magických tvorů. 
Nikdo přeci nemohl vědět, jestli víly 
říkají pravdu, když tvrdí, že 
nepožírají malé děti. Jednou viděla na
ulici i upíra a ti ani neměli mít do 
města přístup. Zabít člověka, jim 
trvalo jen pár vteřin. Náhle se ozvalo 
odkašlání a vytrhlo jí z jejího 
rozpoložení. Trhla sebou a přistihla 
se, že sice hledí na podivné tělo ale 
vůbec jej nevnímá. Vrátila se do 
reality a podívala se na svého 
pacienta. Vyzáblá postava, téměř 
dětská i když tvor musel mít kolem 
170 cm. Hlava vypadala, jakoby 
patřila k něčemu úplně jinému. K 
poměru k tělu, byla velká, šikmé 
černé oči zůstali i po smrti otevřené.
"Vypadá to jako mimozemštan" 
pronesl generál šeptem.
Doktorka tělo opět vrátila tělo do 
boxu a rozloučila se s generálem. 



Snažila se zachovat klid ale z té 
podivné mrtvoly, se jí ještě ted třásli 
ruce. Potom rychle prošla budovou až
k místnosti s kamerami.
"Chtěla bych záznam kamer z chvíle, 
kdy jsem studovala tu podivnou 
mrtvolu."
"Myslíte toho mimozemštana?" zeptal
se muž překvapeně.
"Zůstaneme při zemi Maxi, už nám tu
stačí elfové a draci"
"Proč vlastně chcete záznam?"
"To podivné tělo. při převozu ho 
dávali hlavou od sebe ale ted bylo 
obráceně.
"Je to tak velký problém?" zeptal se 
Max
"To samozřejmě je, máme to tělo 
hlídat a vědět o všem co se kolem něj 
děje. Málem jsem dostala infarkt, 
když jsem ho ted viděla."
Max hleděl do počítače, potom ale 



zalapal po dechu. Jeho tvář zbledla, 
když se otáčel k doktorce a řekl jen. 
"Záznam tu není."
Matt se rozhlédl. "Opravdu by tady 
měl být někde Fenris?"
Luciana zaklela. "Možná jsem to 
kouzlo zkazila ale měla jsem v 
úmyslu se k němu dostat"
Společně stáli před velkou budovou, 
které vévodil rudý nápis 
NEMOCNICE. "Možná je tedy i s 
nějakou svou obětí"
Oběma došlo, že prostě budou muset 
vejít dovnitř. Obešli černou 
maringotku a razily si mezi lidmi 
cestu. Prosklené dveře se před nimi 
otevřeli a zvali je do bílé chodby 
páchnoucí dezinfekcí. Matt vešel 
dovnitř a hned musel uhnout před 
ženou v bílé uniformě zdravotní 
sestry. "Pane doktore, ten hypochondr
na šestce umřel!"



Z nedalekých dveří se ozvalo bručivé.
"Tak to už vážně přehnal."
Potom z místnosti vyrazil šedivějící 
postarší muž a pohlédl na Matta. 
"Mohu vám nějak pomoci?"
Matt v duchu zaklel, takže z 
nenápadného hledání asi právě 
propadl. "Hledáme tu našeho přítele".
"Záleží na jakém oddělení se 
nachází."
Luciana se rychle snažila celou situaci
zachránit. "Doba je zlá, chceme od 
něj radu jak přežít."
Doktor se nečekaně rozesmál. "To 
musíte zdravě jíst, pít a nebrat léky, 
které vám napíšou doktoři." Potom na
ně mrkl a ukázal k recepci. Potom 
zmizel v nejbližších dveřích.
"Je tady vůbec někdo normální" 
zeptal se Matt Luciany. Odpověděla 
mu ale jedna ze zdravotních sester, 
když směrem k němu vykřikla. 



"Instalatér!"
Potom raději oba lovci pokračovali 
směrem k recepci a cestou neřekli už 
ani slovo.
Ticho prolomili až u starší černošky, 
která předstírala plné nasazení i když 
jen pila kávu.
"Dobrý den, můžu vám nějak 
pomoci?"
Matt nejistě pohlédl na Lucianu. Jak 
mají najít vlkodlaka.
"Hledáme našeho přítele, Fenrise"
Žena vykulila už tak velké oči. 
"Fenris? Co je to za jméno? Nebude 
to zase nějaká nadpřirozená potvora?"
Matt na ní mrkl. "Jen vlkodlak"
Žena se hystericky rozesmála. "To 
nám tady opravdu chybělo, jakoby 
toho nebylo málo."
Během této scény si nikdo z nich 
nevšiml muže v černém, který se 
protáhl přímo za nimi. Jeho oči 



zakrývali sluneční brýle ale jeho 
triumfální úsměv toho řekl dost.
Matt se ale místo Fenrisovi věnoval 
recepční. "Takže už se tady něco 
podivného stalo?"
Žena se rozhlédla, kolem ní sice bylo 
mnoho lidí ale i tak zjevně zjistila, že 
může mluvit dál.
"Přivezli sem nějaké tělo ale nikdo 
neví, co to je."
Matt poděkoval a otočil se od ní, což 
ženu zjevně zaskočilo ale jemu to 
bylo vcelku jedno.
"Musíme do márnice. Fenris jsem 
nechal přivést nějakou svou bestii"
Luciana jen přikývla na souhlas a 
vyrazili. Naštěstí byli nemocnice stále
vybavené sérií zajímavých cedulí, 
jako je například "Urologie".
Matt se podíval na velkou tabuli, kde 
bylo zapsané celé patro. "Hele! Tady 
je gynekologie, nechceš tam zajít?"



Luciana ho jen popadla a obrátila na 
druhou stranu, kde bylo označení 
"Márnice, nepovolaným vstup 
zakázán".
Matt jen pokrčil rameny. "Nás 
povolává…..bůh?"
"Toho sem raději netahej, už nám 
stačí démoni a šílení vlkodlaci" 
prohodila Luciana a šli dál.
Po schodech se dostali až do chodeb, 
které rozhodně nebyli určené 
obyčejným návštěvníkům nebo 
pacientům. Naštěstí měli doktoři tolik
práce, že to tady ani nikdo nehlídal, 
nebo si to minimálně mysleli. Po pár 
krocích zaslechli podivný zvuk.
"To byl pták?" zeptal se Matt 
překvapeně.
Luciana se rozhlédla. "Před námi se 
něco hýbe." Náhle se vzduch před 
nimi zachvěl a přímo před nimi 
prolétla sova. Její tělo se dalo ale 



rychle do pohybu, rostlo a měnilo se. 
Za pár vteřin před nimi stála žena v 
bílých šatech. Upřela na světle modré 
oči. "Ahoj, ráda tě vidím."
"Kdo to je?" zeptala se ho Luciana 
šeptem.
Mat se zamračil. "Tu ženu vůbec 
neznám a nikdy jsem jí neviděl"
"Opravdu? Dovolíš mi tedy, abych 
své jméno řekla aspon tvé 
přítelkyni?".
Potom upřela své oči na Lucianu. 
"Jmenuji se Lady Owl"
"Tak to opravdu není tvé pravé 
jméno" zavrčel Matt.
"Co se to tady sakra děje? Je to tvá 
bývalá manželka nebo co?" vyštěkla 
Luciana.
"Jsem jeho matka" řekla Lady Owl a 
chodbou se rozlehlo okamžitě 
hrobové ticho. To nakonec protrhl až 
Matt. "Nejsi, jsi žena co mě porodila 



a potom nechala otci."
"Starala jsem se o tebe, když si byl 
malý." odpověděla mu okamžitě. Matt
si jen odfrkl. "Sice si s námi žila v 
jednom domě ale pořád si se jen 
starala o cizí děti. Učila si je, jak 
ovládat oheň, vykládat karty nebo 
výklady snů. Já ale neměl jejich moc 
a tak si na mě kašlala."
Lady Owl sklopila hlavu, až jí přes 
tvář padli její dlouhé bílé vlasy. 
Nakonec ale zvedla hlavu a podívala 
se na ně. "Dávala jsem na tebe pozor 
celý tvůj život. Nikdy sis nevšiml bílé
sovy, která nad tebou létala?"
Matt si na ní pamatoval, opravdu si 
bílé sovy všimnul velice často. "Proč 
si nás ale opustila?"
"Musela jsem, protože mi tvůj otec 
vyhrožoval, zabil by mě i tebe."
"To nedává smysl, žil jsem u něj" 
odpověděl Matt.



Lady Owl ale zakroutila hlavou. 
"Nejsem čarodějka do narození ale 
stala jsem se jí až později, stejně jako 
má vnučka Anna. Uzavřela jsem 
smlouvu s démonem ale zjistila jsem, 
k čemu tě chce využít. Chtěl s tvou 
pomocí otevřít bránu a tak jsem se 
postarala aby ses narodil bez 
schopností. Má přítomnost tě ale 
ohrožovala, věděla jsem, že budu 
muset odejít ale nemohla jsem se k 
tomu donutit. Nakonec jsem to 
dokázala, abych tě ochránila."
Matt se zeptal jen na jediné i když 
odpověd už tušil. "S jakým démonem 
si uzavřela smlouvu?"
Lady Owl řekla jen jediné slovo 
"Asmodeus"
"Nerada ruším tuhle chvilku ale měli 
byste se podívat ke dveřím"
Oba se otočili a viděli to co ona. 
Pomalu se k nim blížilo vychrtlé 



stvoření s bledou kůží a velkýma 
černýma očima.
"Musíte to rychle zabít" napověděla 
Lady Owl.
Matt popadl zbraně, vystřelil a tvor 
padl okamžitě na zem
"Je to mrtvé?" zeptala se Lady Owl
"Ted už ano." řekla Luciana s 
úsměvem.
"Rychle odsud, než se někdo začne 
ptát" řekl Matt a jako první vyrazil ke 
schodišti.
Fotograf zběsile mačkal spoušť a 
snažil se zkroutit tělo do 
nepřirozených pozic, jen aby 
dostatečně dobře zabral trojici dívek, 
která se snažila na tvářích vykouzlit 
něco na způsob sympatického 
úsměvu. Muž však nebyl s jejich 
výrazem spokojený. "Usmějte se! 
Zkuste třeba říct 'sýr'!" Prostřední z 
dívek, Ariana, si rukou urovnala 



světlé vlasy a snažila se své botoxem 
vylepšené rty dostat do podoby 
úsměvu, ale beznadějně. Fotograf byl 
bohužel stejného názoru. "To by 
nešlo," roznesl se ateliérem jeho hlas. 
"Uděláme to jinak: řekněte 'penííííze' 
a usmějte se, nebo máte všechny 
padáka." Ariana se usmála tak široce, 
že si několik vteřin myslela, že si 
vykloubila sanice. Naštěstí to tak 
nebylo, ale jejich práce se zdařila. 
Dívka si na recepci vyzvedla šek a 
vyšla z hlavních prostor. Její boty, s 
tak vysokým podpatkem, klapaly na 
tvrdé podlaze. Ariana pohlédla na 
vystavené figuríny.
Vždy jí připadali strašidelné ale bála 
se o tom říct svým kolegyním. Nikdy 
se nepřinutila na ně myslet jako na 
kamarádky. Otevřela dveře velké 
prosklené budovy a vyhnula se 
trpaslíkovi, který proběhl kolem ní. 



Cestou do svého bytu si broukala 
nějakou písničku, ani nevěděla jakou. 
Těšila se pouze domů. Naštěstí to 
nebylo tak daleko. Za pár minut už 
skopnula boty do rohu, čímž se 
zmenšila asi tak o deset centimetrů. 
Vešla do své ložnice, kde to neustále 
vypadalo jako v cirkuse nebo pouti. 
Rozhodně ale nečekala, že jí na 
posteli bude sedět klaun. Několik 
vteřin zůstala stát ve dveřích a hleděla
na bílou tvář, s namalovaným 
širokým úsměvem.
"Ahoj krásko" pronesl pobaveně a 
vypadal, jakoby se v jejím šoku přímo
vyžíval. Amanda si myslela, že už ví 
o co jde. "Brada?"
Postava v barevném oblečení se 
rozesmála. "Kdysi jsem měl jiné 
jméno ale říkej mi Klaun."
"Co ode mě chcete?" vyprskla 
naštvaně, jak opět začínala nacházet 



pevnou půdu pod nohama.
Klaun si přejel po nohou, jakoby si 
chtěl uhladit kalhoty. Potom jediným 
pohybem seskočil z postele a klekl si 
před ní. "Vezmeš si mě?"
Ariana se rozesmála. "To je hloupý 
vtip"
Klaun se také zasmál. Jeho ústa se 
zkroutila. Žen ale sledovala, jak se 
roztahují v široký úsměv, až moc 
široký. Potom jí to začalo připadat 
opravdu divné.
Klaun jí náhle ukázal obličej, který 
připomínal spíše bledého žraloka. Rty
jeho úst zmizeli, za to se ale objevili 
špičaté zuby. "Vezmu si tě tedy bez 
tvého souhlasu".
S tím po ní skočil a srazil jí na zem.

Ariana měla před očima jen jeho 
špičaté zuby. Za nimi se ale začalo 
něco hýbat. Nejdříve si myslela, že je 



to pouze jazyk ale vyklubala se z toho
tekutina. Jediná černá kapka jí skápla 
na obličej a ona okamžitě ztratila 
vědomí.



5. Invaze

Společně vyšli z nemocnice. 
Matt okamžitě popadl mobil aby 
zavolal na policii. Chtěl vysvětlit, co 
se stalo, než kolem toho vznikne 
snůška nesmyslů. Okamžitě se ozval 
úřední hlas.
"Pokud na vás útočí vlkodlak, 
stiskněte jedničku. Pokud na vás útočí
upír, stiskněte dvojku. Pokud na vás 
útočí nemrtví, stiskněte trojku."
Matt dal mobil dál od ucha a zaklel, 
potom ho opět k uchu příložil.
Pokud na vás útočí drak, stiskněte 
desítku.
S tím mobil definitivně ťípnul.
"S kým se mám poradit, když 
potkáme vlkodlaka?"
"S pohřebním ústavem." navrhla Lady
Owl.
"Co jsme to ale vlastně potkali?" 



zeptala se Luciana.
"Démon nebo něco takového, běhá 
toho kolem hodně" odpověděl 
okamžitě Matt.
"To byl mimozemštan" opravila ho 
Lady Owl.
"Ne, to rozhodně nebyl." zavrčel 
Matt. Jeho matka ale zakroutila 
hlavou. "Proč si myslíš, že jsem 
najednou přišla?"
"Z lásky k synovi?" navrhl okamžitě.
"Ano, protože jste se dostali do cesty 
něčemu, co neznáte."
"Souvisí to s Fenrisem?" zeptala se 
Luciana aby v tom chaosu vznikl opět
nějaký řád.
"Ano, navedl vás sem abyste se té 
věci připletli do rány."
"Jak to můžeš vědět?" zeptal se jí 
Matt.
Lady Owl roztáhla ruce. "Jako sova 
jsem strávila většinu života, létala 



jsem i nad Lycanopolis."
Matt chtěl něco říct ale zazvonil mu 
mobil. Rychle sáhl do kapsy kalhot a 
podíval se na displej. "Neznámé číslo,
asi aby to nebylo moc snadné"
"Zvedni to, už tak nás sleduje dost 
lidí" zavrčela Luciana.
"Uvolni se trochu, dyt nás chce zabít 
jen pár vlkodlaků, upírů a démonů."
S tím přijal hovor.
"Pane Mallere, potřebuji vás na něco 
upozornit" ozval se na druhé straně 
hluboký mužský hlas.
"Co třeba na své jméno?" navrhl 
Matt. Několik vteřin zavládlo ticho. 
Potom ale už pokračoval jakoby nic 
neslyšel.
"Ta věc co jste zabil v nemocnici, je 
záležitost tajných služeb. Neměl jste 
se pokoušet volat policii. Už nic 
takového nezkoušejte."
"No počkat! Blíží se konec světa a vy 



řešíte takové nesmysly jako je utajení 
jedné mrtvoly? Po světě zabíjejí 
vlkodlaci, draci, upíři a různá další 
havět"
Luciana jen zakroutila hlavou a 
podívala se po lidech kolem. Naštěstí 
už všichni věděli o tvorech, co se 
potulovali světem a dříve byli 
považováni za pohádky, jinak by byli 
opravdu v průšvihu, nebo v blázinci.
Matt telefon vypnul a vrátil do kapsy. 
"Lidé jsou opravdu divní" zavrčel 
pouze a pohlédl na ženy vedle sebe. 
"Mohli bychom pokračovat v hledání 
Fenrise?"
V tu chvíli se ozval křik z nemocnice.
Všichni se hned rozeběhli zpátky do 
velké budovy, tam už vládl dokonalý 
zmatek. Mezi pacienty pobíhali muži 
v černých oblecích i ostraha, která se 
snažila vypadat, že ví co dělá.
"Co se tady stalo?" zakřičel Matt na 



jednoho z mužů.
"Všude pobíhají šediváci."
Matt se otočil na Luciana. "Kdo že 
tady pobíhá?" Ta jen ale pokrčila 
rameny a tak přeběhl přes recepci až k
pokojům. Z jednoho z nich zaznívali 
velice divné mlaskavé zvuky. Otevřel 
dveře a pohlédla na tělo mrtvé ženy. 
Její hrudní koš byl otevřený a z rány 
vylézala menší verze tvora, kterého 
zabili v chodbě u márnice.
Matt tu malou stvůru okamžitě 
zastřelil a vydal se dál. Na bílé dlažbě
se táhli krvavé stopy, jak se ty malé 
potvory klubali a potom rychle utekli 
do bezpečí.
"Toho jednoho jsme přeci zabili a byl 
pár kroků od márnice, jak se tohle 
mohlo stát."
Prošel prosklenými dveřmi a vydal se 
do další chodby i tady bylo na zemi 
mnoho krve. Na konci toho všeho ale 



stála vyzáblá bledá postava s velkou 
hlavou a obrovskýma černýma očima,
šedivák.
"Co ty si za potvoru?" řekl Matt a 
připravil si zbraně.
Tvor se k němu otočil a upřel na něj 
velké černé oči. "Jsem vaše smrt. 
Použijeme vás jako inkubátory, 
abychom rychle zvýšili své počty, 
potom už budete zbyteční"
"Jak si přežil naše minulé setkání?"
Šedivák mírně pokýval hlavou. "My 
dva jsme se nesetkali. Zabili jste 
pouze jedno z mých dětí. Hnali jste se
ven a tak jste se nepodívali do 
samotné márnice. Tam se z těl dál 
klubali mé děti a nikdo je nerušil. Já 
už byl v té době venku a kladl další 
vejce."
"Ty si samec nebo samice?" zeptala se
Luciana.
Šedivák zakroutil velkou hlavou. 



"Zkoumal jsem myšlenky svých obětí
a pochopil jsem, že se váš druh 
neefektivně dělí na dvě verze. 
Šediváci nic takového neznají."
Luciana se otočila na Matta. "Můžu si
ted zastřílet já?"
"Kulkami ho nezabiješ" řekla Lady 
Owl.
"Jak to víš?" zeptala se jí ukřivděně.
"Kvůli tomu jsem tady, toho první jste
zabili ale tohle je není jen řadový 
šedivák, to je Původce."
"Jste velmi dobře obeznámena s 
naším druhem" řekl Původce uznale.
"Snažila jsem se" odvětila Lady Owl.
"Myslíte že mě zabijete znalostmi?" 
ušklíbl se Původce.
"Těmi úplně ne ale pomohli mi." S 
tím udělala pohyb, který připomínal 
spíše nějaký tanec. Šedivák se ale 
skácel na podlahu.
"To bylo kouzlo?" zeptala se Luciana.



Lady Owl se rozesmála a ukázala na 
vyzáblou mrtvolu.
Matt i Luciana k ní došli a uviděli 
zvláštní dýku.
"co je na ní tak zajímavého?" řekl 
Matt.
"Je to práce trpaslíků z Norska, ta 
zabije mnoho věcí." Odpověděla 
Lady Owl a bez okolků jí vytáhla z 
poraženého soupeře.
Hned na to se rozlétli dveře a do 
chodby vběhlo několik vojáků.
"No, tak moc pozornosti jsme 
opravdu neupoutali" prohodila 
Luciana pobaveně.
"Ven!" zavolala jeden z vojáků a 
začal pálit na malého šediváka, který 
vyšel z márnice.
"Oni už to zvládnou" zašeptal Matt a 
jako první vyšel ven.
"Půjdeš s námi?" zeptal se po pár 
minutách své matky, když už byli 



venku a v relativním klidu.
"Musím si ještě poradit s jedným 
klaunem ale brzy se zase uvidíme" 
pronesla Lady Owl. potom se 
proměnila v bílou sovu a odlétla.
Ariana seděla u stolu v klubu, který 
neznala jménem ale ani to 
nepotřebovala. Uhladila si dlouhé 
blond vlasy a přejela pohledem své 
rudé mini šaty. Všechno bylo bez 
chyby a tak se mohla pustit do hry. 
Prohlédla si všechny muže kolem 
sebe. Většina vypadala jako nudní 
chlapíci, co si odskočili od rodiny. 
Přesně ten typ, kterému se vždy 
vyhíbala. Nakonec ale její tmavé oči 
našli svůj cíl. Muž, třicátník, černé 
vlasy a kožené oblečení. Arianě 
proběhlo hlavou jen jediné, snad to 
nebude gay. Kouzlem upoutala jeho 
pozornost, až se k ní otočil. Potom se 
pouze usmála a čekala až dojde k ní.



"Ahoj, si tu sama?" zeptal se 
ostýchavě.
"Bohužel ano ale společnost bych 
uvítala." zapředla jako kočka a mírně 
roztáhla nohy. Díky krátkým šatům a 
absenci spodního prádla se tak muži 
naskytl výhled, kterým ho chtěla 
nalákat dál.
Očima sjela trochu níže, až zjistila že 
on rozhodně nebude gay.
"Jak se jmenuješ?" zeptal se jí 
okamžitě.
"Moje jméno si musíš zasloužit."
S tím vstala a letmo mu přejela po 
hrudi.
Potom ho chytila za ruku a dovedla až
na WC.
"Běžně se s holkou nevyspím hned po
pár slovech" řekl překvapeně.
"My ale spát nebudeme" zapředla 
Ariana a sama se tomu zasmála.
Zatáhla ho do nejbližší kabinky a 



rukama přejela po jeho hrudi. Cítila 
jak je vzrušený. Její trénink skončil. 
Přitulila se k němu a dala mu hlavu na
rameno. Potom stačil jediný rychlý 
pohyb a její ostré zuby mu projeli 
krkem. Odtrhla kus masa a okamžitě 
ho spolkla.
"Ty si upír?!" zaječel muž a kroutil se 
bolestí.

"Ne, nejsem upír" zapředla. Potom 
muži jediným pohybem pravé ruky 
vytrhla srdce z těla a dodala. "Já jsem 
Tanečnice."



6. Safari v New Yorku

Voják pomalu kontroloval zbraně, aby
se nějak zabavil na hlídce. Náhle 
zvedl hlavu a mezi dveřmi uviděl 
vysokou ženu v černém. Na bledé 
pohledné tváři byl jen jeden rušivý 
prvek. Mezi rudými rty byli vidět 
zuby, které by spíše seděli k nějaké 
divoké šelmě. 
"Ty si upír?" pronesl zmateně.
Žena se usmála. "Správně, si bystrý."
Voják se vzpamatoval a vzpomněl si 
na pověsti, které mu vyprávěla 
babička.
"Nemůžeš vejít, dokud tě nepozvu 
dovnitř." pronesl triumfálně.
Upírka se usmála a pomalu natáhla 
pravou nohu přes práh dveří.
"Ups, vypadá to, že se někde stala 
chyba." Potom vešla do místnosti.
"Kolem mých dětí se šířilo hodně 



nesmyslů."
"Jakých dětí? Co si zač?" vyštěkl 
voják.
"Jsem matka všech upírů. Mé jméno 
je Lilith."
Matt seděl v menší kavárně v New 
Yorku a snažil se najít něco, co by jim
pomohlo v dalším hledání. Dozvídal 
se ale pouze další důkazy toho, že lidé
válku rozhodně nevyhrávají. 
Kazachstán padl a zabrali jej nemrtví. 
Česká republika se pod náporem 
vlkodlaků z Německa spojila opět se 
Slovenskem.
"Našel si něco?" zeptala se Luciana.
"Válka pro nás nevypadá moc dobře a
k tomu ještě přibývají útoky na těch 
málo stvoření, co nechtějí lidi 
vyvraždit a sežrat" podotkl Matt.
"Co všechno už se stalo?" ptala se dál
ma zkusila se napít kávy, která ležela 
na stole. Sice jí tak úplně nepatřila ale



s tím, co už všechno s Mattam dělala, 
jí to nevadilo. Protáhla obličej a 
kelímek mu vrátila.
Matt mezi tím najel na další stránku.
"Pár lidí zmlátilo jednoho elfa. 
Nerozlišují magická stvoření, prostě 
jim vadí všichni. je jedno, jestli to je 
elf, upír, trpaslík nebo…..."
"Vlkodlak?" napověděla Luciana.
"To tady moc nekřič." odpověděl 
rychle. S tím položil na stůl peníze za 
přístup k internetu i za kávu a vyšli 
ven.
"Neměla bych si koupit psa?" zeptala 
se najednou Luciana.
"Nikdy si ho neměla?" zeptal se jí 
Matt nepřítomně.
"Kdysi dávno jsem měla štěně ale 
uteklo zpátky do útulku."
Co to tam je? zeptal se Matt 
překvapeně.
Luciana hned poznala, co uprostřed 



New Yorku překvapí i vlkodlaka 
uprostřed války s démony, upíry a 
dalšími vlkodlaky. Přímo mezi auty se
totiž procházel obrovský lví samec. 
Vypadal lehce zmateně, možná proto 
nezaútočil na pár lidí, co si ho zatím 
ani nevšiml.
Náhle se ale ozval velmi hlasitý dusot
a na silnici vběhlo něco, čeho už si 
lidé prostě všimnout museli. Mezi 
auty běžel velký norožec na kterém 
jela blondýna v červené kombinéze. 
Na šedokožci se vyjímal růžovým 
sprejem nastříkaný nápis "KILL THE 
BITCH".
Žena se smíchem projela kolem nich 
a pokračovala ve zběsilé jízdě.
"Co to mělo být?" zeptal se Matt. To 
už se ale po ulici proháněli i zebry, 
barevní papoušci a několik šimpanzů. 
Matt i Luciana se rozběhli přímo z 
místa, odkud zvířata nejspíše přišla. 



Po pár metrech našli žirafu. Přímo za 
ní byla otevřená brána, nad kterou byl
nápis "ZOO".
Luciana uhnula aby nechala projít tři 
menší tučňáky. "Hele, ty znám, ti byli 
v jednom animáku".
Matt jen zakroutil hlavou a vydal se 
dál. Na kase nikdo nebyl a tak 
pokračovali dál. Zoo vypadala jako 
by se stala bojištěm líté bitvy. Několik
věcí neslo stopy nosorožce, kterého 
už potkali.
Po pár krocích jim se zavrčením 
skočil do cesty zvláštní tvor. 
Připomínal vlka závislého na 
steroidech. Jeho podivně pokroucená 
hlava se otočila a zvíře jim ukázalo 
vypoulené černé oči a dvě řady 
ostrých zubů.
"Co je tohle za potvoru" zeptal se 
Matt. Nejdříve se chystal vytáhnout 
pistoli ale rychle si to rozmyslel. Proti



tomuhle kolosu by mu moc platná 
nebyla. Zvíře o velikosti menšího 
medveda si sedlo na beton, jakoby na 
někoho čekalo.
Matt i Luciana zůstali překvapeně stát
na místě. Tohle byl opravdu velmi 
zajímavý den. Po pár vteřinách jim do
zorného pole vstoupilo ale něco ještě 
podivnějšího. V pestrém oblečení, s 
bledým obličejem a namalovaným 
širokým úsměvem, se objevil klaun.
"Dámy a pánové! Vítejte na mém 
novém představení! Já jsem Klaun"
"Teda moc hezká nejsi" řekl směrem 
k Lucianě.
"Jsem hezká, při správném osvětlení."
pronesla okamžitě.
"Ve tmě!" vyhrkl Klaun a začal se 
smát.
"Tak to si přehnal!" vyštěkla Lucian a
vytasila vlastní zbraně.
"Ty zvířata si pustil ty?" zeptal se 



Matt
"Néééé ale byl jsem u toho. Pohrajte 
si s mými kamarády. Mám ještě práci 
ale slibuji, že se brzy znovu setkáme."
S tím se Klaun otočil a chystal se k 
odchodu. Matt za ním chtěl vyrazit 
ale stalo se mnoho věcí naráz. 
Čekající vlčí monstrum se probudilo a
skočilo po ně,. Mimo toho se objevili 
ještě dva další.
Luciana pozvedla ruce, s kterých 
okamžitě vyšlehly plameny a spálili 
nejbližšího protivníka.
Matt se zatím snažil udržet mohutné 
čelisti monstra tak daleko od svého 
krku, aby nezažil jejich účinky na 
vlastním těle.
Nakonec tvora uchopil levou rukou za
horní čelist a vší silou škubl. 
Netvorova hlava se roztrhla na dvě 
poloviny a vše okolo bylo okamžitě 
postříkané od krve. Potom skočil na 



dalšího a zlomil mu vaz. Matt se 
rozběhl do uličky, kde zmizel Klaun 
ale za pár vteřin ho napadlo, jak je to 
zbytečné, at byl ten tvor co chtěl, už 
je dávno pryč.
"Vyrážíme!" řekl naštvaně a Luciana 
okamžitě šla s ním. Dnes toho moc 
nevyřešili a nejspíše se setkali se 
svým dalším nepřítelem.
Tanečnice se s otočkou vyhnula 
náhrobku a pokračovala v tanci. Její 
bílý baletní úbor se na hřbitově skvěle
vyjímal. Udělala piruetu a dokončila 
jí tak aby pohledem propalovala 
Klauna. Ten stál na místě a sledoval 
každý jeho pohyb. Poslala mu 
vzdušný polibek a pokračovala dál. 
Milovala ho od prvního dne. To on jí 
vyvedl z kariéry modelky, dal jí nové 
jméno a smysl života. Z ženy jménem
Ariana se stalo vyšší stvoření, bytost 
jménem Tanečnice.



Klaun do ní vdechl část své černé 
duše.
Žena dotančila, dala Klaunovi polibek
a během dvou vteřin se svlékla do 
naha.
Bílý úbor nechal an místě a místo 
toho vklouzla do něčeho, co vypadalo
napůl jako šortky a z poloviny jako 
tanga. Její prsa skryla pod kousek 
modré látky.
Usmála se na Klauna a odešla ke kraji
hřbitova. Tam na ní čekal její 
nosorožec. Vdechla do něj část své 
černé duše, stejně jako to udělal 
Klaun s ní. Chtěl zvíře k sobě 
připoutat a to se jí povedlo. Pohladila 
ho po hlavě. Potom rukou přejela po 
růžovém nápisu "KILL THE BITCH".
Barva pořád držela na svém místě.

Vyhoupla se na něj a vyrazila na 
cestu.



7. Žhavá trojka a nemrtví

Matt seděl v křesle v obývacím pokoji
jednoho z bytů jeho rodiny. Museli se 
neustále stěhovat aby je nenašli jejich 
nepřátelé. Naštěstí jeho rodina lovila 
nebezpečné tvory už stovky let a za tu
dobu přišla i k hodně penězům. 
Matt vstal a vydal se na cestu tichým 
bytem. Nakonec zůstal stát před 
dveřmi pokoje, který si pro sebe 
zabavila Luciana. Zaklepal a otevřel. 
"Nechtěla by si strávit večer ve 
dvou?"
"Promiň ale dneska už tu chci být o 
samotě, plánuji žhavou trojku."
"S kým?" zeptal se Matt překvapeně.
Luciana na něj mrkla "Já, postel a 
vibrátor"
Matt se zasmál a znovu dveře zavřel. 
Vrátil se do pokoje a rozhlédl se aby 
našel něco, co ho rozptýlí. Neustále 



musel myslet na Fenrise a nyní se k 
tomu přidal i Klaun. Vypadal jako 
člověk až na ty špičaté zuby, které jim
během hovoru ukázal. Nešlo o upíra 
ale o něco možná ještě horšího.
Rozložil noviny a snažil se 
vzpomenout, kdy je naposledy držel v
ruce.
Smrtonoška prolétla pod hvězdami a 
rozesmála se radostí. Její plány 
pokračovali přímo skvěle. Její 
nemrtví se proháněli městy a zabíjeli 
všechno, co jim přišlo do cesty. Mimo
toho, se jim dostalo skvělého vedení 
od jejího Gabriela. Nyní ale chtěla 
celou genocidu ještě urychlit a své 
mrtvolky posílit. Prolétla mezi 
prvními budovy Pekingu a zpomalila 
aby se lépe vyhýbala jak budovám, 
tak i pozornosti, kterou zatím 
nechtěla.
Po pár minutách spatřila budovu, 



kterou hledala, nemocnici. Slétla na 
střechu a rozhlédla se. Lidé byli tak 
roztomilí a pozorní, když na každé 
budově našla vchod. Rukou rozlomila
směšný zámek a vkročila na šedé 
betonové schodiště. Scházela po 
schodech, až se menší chodbou 
dostala k dalším dveřím. Tady už byl 
číselný kod nebo otvor na vstupní 
kartu.
Zasmála se a přejela po té věci rukou. 
Rozsvítila se zelená dioda a dveře se 
odemkli.
Smrtonoška se protáhla dovnitř a 
pokračovala dál.
Za pár minut dorazila ke skladu 
krevních konzerv. Trvalo jí dalších 
pár vteřin, než se dostal přímo ke 
krvi. Potom vytáhla injekční stříkačku
a usmála se. Lidi čekalo menší 
překvapení.
Amanda seděla na stoličce a pomalu 



otáčela hlavou, aby se mohla v 
zrcadle prohlédnout ze všech stran. 
Už za pár minut začne její první 
koncert. Sice byl součástí mnohem 
vyšších plánů ale i tak si ho hodlala 
užít. Áres jí vše vyložil a ona neměla 
jediný důvod, proč by ho neměla 
poslechnout. Naposledy si uhladila 
dlouhé vlasy, které byli jen z částí její.
Spodní část v růžové barvě ale už 
dílem prodlužování vlasů. Potom si 
ještě naposledy prohlédla své 
oblečení. Černý kostým připomínající
spíše bikiny jí padl. Poděkovala třem 
dívkám, které jí pomohli a připravila 
se na menší plošině, která jí vynese až
na pódium.
Matt a Luciana stáli uprostřed davu 
tisíců lidí.
"Seš si jistá, že je to vlkodlak?" zeptal
se jí Matt a kousek uhnul aby nechal 
projít mladou dívku s růžovými vlasy 



a duhovými rohy na hlavě.
"Poznala jsem ho okamžitě" ujistila 
ho Luciana, aniž by přitom spustila 
oči z podia.
Ozvalo se hučení, které později přešlo
v melodii. Na jednoduchý úvod se 
potom přidávali další nástroje, až se 
vše rozrostlo v intro, které ohlašovalo
začátkem koncertu. Dívky začali 
poslušně pištět, až nebylo hudbu 
téměř slyšet.
V záplavě barevných světel potom 
vyjela i hlavní aktérka, Amanda.
"Ta to s oblečením opravdu 
nepřehání" pronesl Matt ři pohledu na
kousky černé kůže, které jí kryli 
opravdu jen mizivé procenta nahé 
kůže.
"Aby si nezačal slintat" pronesla 
Luciana pobaveně.
"Mám tu tebe" pronesl nepřítomně, 
protože nespouštěl oči z hlavního 



dění.
Luciana nevěděla, jestli být za jeho 
slova ráda. Jedno ale bylo jisté, jeho 
pohledy na podium chápala. Jestli se 
má něco stát, stane se to tam.
Amanda vyjela na plošině nahoru a 
koncert mohl začít. Luciana se ztrácel
ve spoustě elektronických zvuků, kde 
někdy rozeznala i melodii. Někdy se 
ale spíš vše slilo v jeden šílený zvuk. 
Amanda si náhle stoupla na rampu, 
která se klenula nad diváky. Vzala do 
ruky žiletku a řízla se do ruky. 
Nadšené obecenstvo tleskalo a 
nechalo se pocákat její krví.
Luciana i Matt jen z dálky sledovali, 
jen se na přední řady snáší velmi 
podivný déšt. Potom zhasla všechna 
světla a ozvalo se zvláštní syčení.
"Co to má být?" zeptala se Luciana.
Hudba přestala hrát a nastalo ticho. 
Matt sice svým zrakem dokázal vidět 



více, než lidé kolem nich ale ani on 
neviděl nic, co by tohle vše 
vysvětlilo.
Brzy k nim ale vysvětlení přišlo 
samo. V šepotu stovek hlasů se ozval 
výkřik plný bolesti, pár vteřin na to 
následoval další. Lidí se okamžitě 
zmocnila panika a začali se s křikem 
hrnout k východům. Matt okamžitě 
popadl Lucianu za ruku a snažili se v 
bezpečí dostat ven.
Během pár minut se jim to i podařilo. 
Kolem nich se po parkovišti hnali 
desítky lidí a snažili se dostat co 
nejdál od místa koncertu.
Matt se otočil k východům a hleděl na
běžící dav. Za lidmi ale běželo i 
vysvětlení toho zmatku. Několik 
chlupatých monster se hnalo za 
skupinkou dívek. Jednu z nich strhli 
na zem a roztrhali na kusy.
"To jsou vlkodlaci." řekl Matt 



překvapeně.
"Co budeme dělat?" zeptala se 
Luciana.
"Musíme se dostat zpátky do té 
budovy."
"Proč?"
Matt ukázal na lidi kolem nich. "Je 
jich příliš málo, téměř polovina 
diváků je stále uvnitř. "
Luciana se rozhlédla kolem sebe a 
musela uznat, že má pravdu. "Tak je 
zabili ti vlkodlaci"
"Pokud jsem správně viděl, tak jsou 
čtyři, na to nejsou dost rychlí."
S tím minuli lovící skupinku a dostali 
se k opuštěnému vchodu.
Nyní už bylo místo koncertu prázdné 
nebo tak aspon na první pohled 
vypadalo.
Matt mezi odpadky viděl i tělo nějaké
dívky. Sehnul se k ní a zkoumal její 
pach. "Je to upír"



"Myslíš že se sem dostali aby 
sledovali koncert?" řekla jízlivě 
Luciana.
"Podle mě to má trochu zajímavější 
vysvětlení. Ta dívka se totiž v upíra 
teprve mění a není jediná."
Luciana se rozhlédla po mrtvých na 
zemi. "Vlkodlaci se zase spojili s 
upíry?"
"Vypadá to tak" řekl Matt a rozhlédl 
se po mrtvolách na zemi. Na mrtvé 
oběti řádění totiž začínali být až příliš
živí. On i Luciana sledovali škubající 
se zakrvacená těla, která se začínala 
probouzet.
"Je jich moc! Ven!" zavelel Matt a 
oba se opět vydali k východu.
Proběhli chodbou a už viděli ven, 
když se před dveřmi objevilo něco s 
černou srstí a tlamou plnou ostrých 
zubů. Matt v té věci poznal vlkodlaka.
Rozběhl se a v plné rychlosti do něj 



narazil. Oba dva padali na zem když 
Luciana vytáhla dýku a druhého 
vlkodlaka probodla.
Matt odstrčil mrtvého soupeře a 
pokračoval v cestě.
"Jak se dá porazit armáda upírů?" 
zeptala se Luciana.
"Velmi těžko" odpověděl Matt.



8. Dopisování se smrtí

"Penny?! Penny?! Penny?!" rozeznělo
se chodbou, která se koupala v šeru. 
"Stačí na mě zavolat jen jednou…...a 
počkat" zakřičela oslovená dívka. 
Rukou si uhladila zrzavé vlasy, díky 
tomu se jí do nich dostalo ještě víc 
prachu a vydala se chodbou za svým 
kolegou. Už čtyři dny trčela v Egyptě 
s Leonardem a snažila se ho nezabít. 
Nyní uvažovala jestli její snažení není
u konce. "Co chceš?" zavrčela a 
upřela na něj své zelené oči. Starší 
muž si odkašlal a ukázal před sebe. 
Ve světle umělého osvětlení stál 
sarkofág. "Co je v něm?" zeptala se 
překvapeně. Ve svém úseku našla jen 
menší kousky, které sice muzeum 
přijme ale tohle bylo opravdu něco 
zajímavého. "Je v něm i naše malá 
kamarádka, není prázdný." "Tak ho 



otevři" řekla a svou zvědavost nijak 
neskrývala. Leonard se na ní 
triumfálně zašklebil a pokusil se 
zvednout víko, nic se ale nestalo. 
Penny na tohle nebyla dostatečně 
trpělivá. Odstrčila ho a sama se 
zapřela o překážku, která je dělila od 
velkého objevu. "Nejde to zvednout. 
Kdo je v něm?" "Hathor" odpověděl 
Leonard bez rozmýšlení. "Zbláznil si 
se? Hathor byla bohyně, nemůže být 
někde pohřbená" Její kolega ale 
prstem zaklepal na pár hyreoglifů. 
"Četl jsem to několikrát, v tom 
sarkofágu je Hathor" "To mi 
vysvětli!" zavrčela naštvaně. "Já to 
udělám místo něj" ozvalo se od 
vchodu. Oba se překvapeně otočili a 
pohlédli na velmi zvláštní zjevení. U 
vchodu do ruin stál Klaun. Bílé 
natřený obličej se rozzářil širokým 
úsměvem, který ještě zvětšovala rudá 



barva. Jeho barevné oblečení mezi 
ruinami zářilo až nepřirozenými 
barvami. "Co jste zač?" zeptal se 
Leonard. "Klaun" řekl muž a udělal 
piruetu jakoby napodoboval baletku. 
"Jak se jmenujete?" zeptala se Penny. 
"Klaun miláčku, jiné jméno nemám." 
"Přestante si z nás dělat srandu." 
zavrčel Leonard. "Tak vám se moje 
vystoupení nelíbí. Udělám ho trochu 
zajímavější." S tím protančil 
pracovištěm dvou archeologů a 
podíval se na rakev. "Víte kdo je 
uvnitř?" "Zatím ne" řekla Penny. 
Klaun se zasmál. "Je to tady přeci 
napsané. Víte že jsem byl u toho, 
když jsem ten sarkofág dávali?" "Je 
starý tisíce let a okamžitě odejděte" 
zkusila to znovu Penny. "Jsem starý 
jako lidstvo samo a nikam nepůjdu, 
zatím budu tady" "Už mě ty vaše 
nemysli lezou krkem" zakřičel 



Leonard. "Ty si nemysl" odpověděl 
Klaun a máchl rukou. Na krku muž se
objevily krvavé šrámy jakoby na něj 
zaútočil menší medvěd. Klaun potom 
zabořil zuby do jeho krku a zavrčel 
jako pes. "co se to děje?" zakřičel 
Penny v návalu paniky. Klaun jí 
neodpověděl, místo toho jí praštil 
takovou silou, až se jí nohy odlepili 
od země a ona narazila na sarkofág. 
Na ozdobné hyreoglify se rozstříkla 
její krev. Klaun přešel až ke krvavé 
skvrně a přidal k ní něco ze své 
minulé oběti. Krev smíšená se slinami
protekla rytinami i kresbami a poté jí 
sarkofág nasál do sebe. Mohutné víko
se dalo pomalu do pohybu a 
odhalovalo svůj obsah. Klaun se 
zasmál. "Povedlo se a moje maličká 
se opět probouzí, moje práce ted 
skončila" S tím protančil kolem dvou 
těl a zmizel venku. Sarkofág se za 



několik minut zcela otevřel a na 
světlo se dostala seschlá mrtvola 
nějaké ženy. Nikde nebyli stopy po 
pohřebních rituálech. Žena náhle 
otevřela oči, které zářili životem. Její 
seschlá ruka se vymrštila k okraji 
jejího lože a Hathor se začala dostávat
na svobodu. Matt a Luciana stáli před 
svým dalším cílem. Před nimi byla 
nenápadná šedá budova, zdejší 
laboratoře měli to nejmodernější 
vybavení ale neměli žádný název. 
Nejednalo se o společnost, kterou měl
někdo vyhledávat. Mattova rodina si 
zde vytvořila výzkumné centrum, aby
pro ně vymýšlelo nové zbraně a 
způsoby obrany. Matt nyní ale 
potřeboval něco jiného. Chtěl ukončit 
jejich neustále stěhování a vytvořit 
něco, co by jim pomohlo proti 
upírům, Jejich počty vzrůstali příliš 
rychle a armáda si s tím nevěděla moc



rady. Na pár vteřin se zastavil u 
prosklených dveří aby použil čipovou
kartu a dostal se dovnitř. Luciana 
prošla hned za ním a společně se tak 
objevili v rozlehlé hale, která zářila až
nepřirozeně bílou barvou. Všude 
kolem nich přebíhali desítky lidí v 
bílém oblečení a rychle šli za svou 
prací, aniž by si jich někdo všiml. To 
však neplatilo o šedivějícím muži v 
brýlích. Adam Petrov patřil k 
důležitým lidem kolem Mattovi 
rodiny. "Nezačal si nějak stárnout?" 
zeptal se ho Matt a podal mu ruku. 
"Také jsem mnohem starší než ty, 
takže už se pár šedin dá omluvit." 
"Stalo se něco zajímavého?" Petrov se
na vteřinu zamyslel. "Stále vyrábíme 
stříbrné kulky a…….udělali jsme 
pokroky v klonování" "Na ty bych se 
ráda podívala" řekla Luciana 
okamžitě "Samozřejmě, pojdte prosím



za mnou" řekl petrov a vedl je do 
změti sterilních chodeb. Do budovy 
neměl přístup jen tak někdo a tak se 
uvnitř už nic netajilo. Procházeli 
kolem prosklených stěn, které 
odhalovali těla vlkodlaků, upírů a i 
několika jejich kříženců. Matt se na 
pár vteřin zastavil i před laboratoří, 
kde probíhala pitva malého draka. Po 
pár minutách Petrov vešel do jedné 
místnosti a rukou jim pokynul aby šli 
za ním. Minuli několik prosklených 
nádrží, které byli bohužel prázdné a 
sedli si k stříbrnému stolu. Adam 
Petrov neváhal a okamžitě vzal do 
rukou bílé desky s nějakými papíry. 
"Vyřešili jsme několik problémů s 
celkovou degenerací a pustili se do 
klonování myší. Později jsme se 
dostali k tomuto…….." s tím před ně 
položil několik fotek. Matt je vzal do 
rukou a hleděl na klec, ve které bylo 



zvláštní stvoření. Nejvíce to 
připomínalo koně ale mělo to šupiny 
a dlouhý hadovitý ocas. "Co to je za 
potvoru?" zeptal se překvapeně. 
Petrov se zasmál. "To mi sami 
nevíme. To stvoření v sobě nese DNA
koní a draků." "Drakůň, možná by se 
tomu tak dalo říkat" navrhla Luciana. 
"Už si se s něčím takovým setkala?" 
zeptal se jí Matt. "S něčím takovým 
přímo ne ale v mojí domovině byl 
drak jménem Lambrax, ten tvořil 
míšence lidí a draků." "Jak je něco 
takového možné?" zeptal se Matt. 
"Lambrax měl u sebe starodávné 
knihy, kde bylo kouzlo, které takovou
věc umožnilo" Matt přikývl a vrátil se
k papírům. Pod fotkami toho tvora už 
ale nenašel nic tak zajímavého, pouze 
podklady k financování výzkumu. 
Chtěl je znovu založit, když si všiml 
něčeho zvláštního. "Který z doktorů 



přispěl na výzkum klonování?" Petrov
se zatvářil překvapeně. "Pokud vím, 
tak žádný" Matt ukázal do 
dokumentu. "U velmi vysoké částky 
je zde napsané pouze "DOKTOR"" 
Potom šokovaně pohlédl na Lucianu. 
Podle jejího výrazu poznal, že jí 
napadlo to samé. "Fenris" řekli oba 
současně. "On se sem ale nemohl 
dostat" řekl Matt. "Nejspíše se mu to 
nějak povedlo" odpověděl Petrov. 
"Pojistil se tak proti svojí smrti." řekl 
Matt "Jak to myslíš?" zeptala se 
Luciana. "Pamatuješ jak jsem Fenrise 
upozornil na jeho smrt v 
budoucnosti? Řekl mi, že se na to ted 
může připravit a tohle je určitě ono. 
Naklonoval se a my zabili jen jednu 
kopii." "Nebo jste zabili originál" řekl
Petrov. "Potom tady někde běhá jeho 
kopie, to je stejně špatné." odpověděl 
Matt. Náhle do laboratoře přišel muž 



bílém laboratorním plášti. "Šéfe, máte
tu vzkaz". Matt od něj vzal kus papíru
a zjistil, že je pozvánka. Otočil se na 
Lucianu a ukázal jí papír s barevnými
konfetami. "Klaun nás zve na své 
největší představení." Voják stál na 
hradbách. Stále si ještě zvykal na 
nový řád světa. Ottawa a i celá 
Kanada ale na ně spoléhala a čekala, 
že je ochrání před jakýmkoliv 
nepřítelem. S hrůzou sledoval, jak se 
tisíce upírů blíží ke hradbám. Mezi 
bledými lidskými postavami se 
pohybovali vlci. Nikde ale neviděl 
tanky nebo auta. Tohle bude velmi 
rychlé a pro lidi, to skončí výhrou. 
Světlo hvězd náhle začalo mizet a 
voják sledoval nebe s narůstajícím 
děsem. Potom se vysvětlení toho jevu
dostalo až k nim. Miliony netopýrů 
přelétlo hradby a pustilo se do 
obránců. Všude se rozléhal křik plný 



bolestí i překvapení. Netopýrů bylo 
sice mnoho ale jejich hlavním 
záměrem nebylo aby povraždili své 
nepřátelé. Jejich hlavním cílem bylo 
aby odvedli pozornost od tisíců upírů 
před hradbami. Ti nyní šplhali po 
hradbách až se dostali na ochozy. Tam
zabili všechno, co jim přišlo do cesty. 
Mezi nimi se ale vyjímala ženská 
postava. "Co ty si zase za mrchu" 
zanaříkal jeden z umírajících vojáků. 
Žena v černém se k němu sklonila. 
"Já jsem tvoje smrt a ta má jméno, 
Lilith." S tím vojáka chytila se silou, 
kterou by v jejím těle nikdo nehledal 
a zuby mu rozervala hrdlo. "Mám 
paní, máte tu dopis." Lilith nechala 
mrtvolu vojáka padnout na zem a 
pohlédla na upíra, co jí vyrušil. "Cože
mám?" vyštěkla naštvaně. "Máme tu 
dopis od někoho, kdo si říká Klaun." 
Lilith mu z ruky vytrhla kus papíru a 



pohlédla na něj. Její tvář brzy opustil 
vztek a nahradila ho radost. "Tady to 
zabalíme, čeká nás New York" 
Smrtonoška na svým černých křídlech
letěla nad hordami nemrtvích. 
Vyvraždila už celá města a další 
budou brzy následovat. Díky 
obrovským armádám mohla v jednu 
chvíli napadnout Moskvu, hranice 
Číny i Indii. Její vojsko se blížilo ke 
svému dalšímu cíly, když v dálce 
spatřila něco podivného. Na 
polorozpadlé štěrkové cestě stál velký
nosorožec, na jehož boku byl nápis 
"KILL THE BITCH". Na hřbetě 
mostra seděla dívka s blond vlasy a 
velmi barevným oblečením, které víc 
odhalovalo, než zakrývalo. 
Smrtonoška slétla až k ní a přistála 
před jejím zvláštním domácím 
mazlíčkem. "Co si zač?" zeptala se 
zvědavě. Dívka se usmála. "Jmenuje 



se Tanečnice, přišla jsem ti předat 
vzkaz." "Cože?" zeptala se 
Smrtonoška překvapeně. "Můj manžel
tě chce pozvat na jednu velmi zvláštní
událost." S tím jí předala kus papíru a 
bez jediného dalšího slova odjela. 
Smrtonoška sledovala to podivné 
zjevení, až když zmizelo za obzorem, 
přečetla si vzkaz. Opravdu se jednalo 
o velmi zajímavou událost. Klaun to 
musel připravovat velmi dlouho a jí 
hrálo do plánů. Zamávala svými 
černými křídly a vznesla se do 
vzduchu. Hordy nemrtvých nechala 
dál pochodovat. Tohle si chtěla užít 
sama. 



9. Klaunův velký výstup

Matt pohlédl na bránu parku. Přímo u 
ní, stála černá maringotka.
"Tohle odněkud znám" vykřikla 
Luciana.
"Ta maringotka byla snad všude, kde 
se něco stalo." řekl Matt
""Zaklepeme?" zeptala se Luciana 
vesele.
Dveře se ale sami otevřeli a ze tmy za
nimi vyplul bledý obličej s širokým 
úsměvem.
"Vítám vás na svém velkém 
představení. Měli jste příjemnou 
cestu?"
Ani jeden z nich mu neodpověděl ale 
na tom ani nezáleželo.
Přímo za Klaunem vyšel i rohatý 
démon.
"Ahoj Samíku" pozdravila Luciana 
okamžitě.



"Trochu úcty by neškodilo" zavrčel 
démon. Luciana se ale okamžitě 
ušklíbla.
"Jak ti mám tedy říkat? Si ted Samael 
nebo Asmodeus? Vymyslel sis nějaké 
jiné jméno? Pro mě budeš stejně můj 
malý rohatý Samík"
"Zbláznila ses?" zeptal se jí šeptem 
Matt.
"Možná ano ale jsme na konci světa, 
tak je to už stejně jedno."
Klaun i démon je vedli dál do parku. 
Po pár metrech jim chabé osvětlení 
odhalilo další dva diváky.
Klaun se jim uklonil a ujal se 
představování.
"Ta oslnivá žena v černém je Lilith a 
muže vedle ní asi znáte ale pro 
pořádek, je to její bratr, Fenris."
"To si sem pozval největší špínu a 
Zemi?" zeptal se ho Matt.
"Nebud tak ošklivý, dnes v noci 



uvidíš představení posledního klauna.
Je čest u toho být."
Potom se otočil na Lilith a Fenrise.
"Váš otec nepřišel?"
Lilith na něj vrhla oslnivý úsměv.
Místo ní se ale ozval další mužský 
hlas a ze tmy vystoupil šedivějící muž
v brýlích.
"Jsem tady"
Matt se zmohl jen na jediné. 
"Petrov?"
Muž jménem Adam Petrov přikývl. 
"Ano, jsem to já a ty si celou dobu nic
nevěděl."
"Jak je to možné, si u naší rodiny už 
celé roky."
Petrov se rozesmál. "Jsem u vaší 
rodiny už stovky let ale měnil jsem 
jména a používal matoucí kouzlo. 
Několikrát jste mi dobře posloužili. 
Například, když jsem hledal svého 
syna, to já jsem mu poradil kde hledat



potomky naší rodiny."
Matt to nechápal ale v tu chvíli přišla 
další rána.
Na cestu přilétla bledá postava s 
černými křídly. Ve štíhlých rukou 
nesla ženu s blond vlasy.
"Ahoj Matte" řekla blondýna 
rozechvělým hlasem.
"Lenno?"
Jeho manželka začala plakat. Slova se
tak ujala její společnice.
"Jsem Smrtonoška, tvojí ženu jsem 
oživila jako svůj první experiment."
Asmodeus se rozesmál.
"Nyní přistoupíme k dalšímu bodu 
našeho programu."
"Co sis ty mohl vymyslet?"
"Luciano, vím o tobě opravdu hodně."
"Nevíš o mě vůbec nic." odpověděla 
mu rychle bojovnice.
Démon ale zakroutil hlavou. "Před 
tím, než jsem si dal jméno Asmodeus,



jsem byl Samael. To jméno mi dal 
můj otec, říkal si Císař. Zabili ho, 
když jsem se snažil kdysi dávno dobít
Zemi. To zde ještě byli země jako 
Aganty, Argos a Dranorie."
"Říkáš nemysli" ukončila Luciana 
jeho vyprávění. Nadechla, zakroutila 
hlavou a pokračovala.
"Dranorie nebyla kdysi dávno na 
Zemi ale je ted, v jiné dimenzi."
Asmodeus se ale nenechal tak snadno 
rozhodit. "Nikdy tě nenapadlo, proč 
se nemůžeš dostat zpátky za svým 
manželem. Není to tím, že si celou 
dobu zkoušela špatná kouzla. Snažila 
si se dostat do Dranorie přes portál do
jiné dimenze ale měla si jít pouze do 
jiného času". S tím pozvedl ruce a noc
ozářilo světlo. Záře vycházela z 
brány, která se otevřela přímo mezi 
nimi. Luciana jí viděla palác její 
rodiny. Její domov v Dranorii byl jen 



pár kroků od ní. Udělala váhavý krok 
dopředu ale potom jí došlo, co 
opravdu chce. Vzala Matta za ruku a 
mrkla na démona. "Moje místo je ted 
tady. Vím, že by si nás chtěl rozdělit a
oslabit ale to se ti nepovede."
"Mě se ale povede něco úplně jiného"
přidal se opět Klaun.
S tím vytáhl za záhybu svým 
barevných šatů brokovnici a zamířil 
na Matta.
"Použiji tě jako klíč, at se ti to líbí 
nebo ne. Jen si vyber jestli to bude v 
klidu."
Mat zavrčel a začal se měnit do vlčí 
podoby.
Luciana zaútočila na Smrtonošku, 
která byla nejblíž.
Strhla se bitva, do které se zapojili 
úplně všichni. Matt, ted už ve vlčí 
podobě, srazil na zem Fenrise aby se 
dostal ke Klaunovi. Ten brokovnici 



odložil a zůstal stát na místě.
Než se k nemu ale dostal, srazil Matta
na zem Petrov.
Matt zavrčel a zakousl se mu do ruky.
Ozvalo se hlasité křupnutí a jeho 
bývalí spojenec zavřískl bolestí.
Luciana mezi tím chytila Smrtonošku 
za křídlo a zlomila ho.
Ta jí na oplátku uštědřila ránu pěstí.
Potom se začal zem otřásat ale nikdo 
si toho nevšímal.
Klaun náhle ožil a sám se pustil do 
boje. Petrov se dostal z Mattova 
dosahu i když byl celý od krve, stále 
ještě žil.
Klaun popadl Matta a snažil se při 
tom vyhýbat jeho zubům a drápům.
Až tehdy si začali všímat pukliny, 
která se otevřela.
Nejvíce to připomínalo pulzující ránu,
která září rudým světlem.
Matt se neubránil a podíval se na 



zvláštní světlo, což byla osudová 
chyba. Klaun využil jeho 
nepozornosti a hodil ho přímo do 
světla.
Luciana zakřičela zoufalstvím ale 
byla příliš daleko. Mohla jen sledovat
jak Matt mizí v hlubinách pukliny. 
Nevěděla, co se stalo ale bylo jí jasné,
že to nebude nic dobrého.
"Oběť byla vykonaná!" zakřičel 
Klaun a Luciana kolem sebe slyšela 
frenetický jásot.
Puklina se rozzářila ještě víc a začala 
se rozšiřovat. Luciana potom zahlédla
i stín, který svědčil o tom, že se v 
hlubinách pohybuje něco velkého.
Po pár vteřinách se do země zaťali 
obrovské drápy a na světlo měsíce se 
vysouvala paže s rudou kůží. Objevily
se rohy a počátek hlavy něčeho 
velkého a velmi nebezpečného.
"Jsem volný a přichází i můj pán."



S tím obr rozepjal křídla a vylétl k 
nebi.

Klaun se rozesmál a ostatní začali 
tleskat "Sitna je znovu mezi námi."


