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„Pokud neãmárali nûjaké rouhaãské v˘roky,“ vysvûtluje Ed, „tak tam
ztvárÀovali rÛzné oplzlosti a vulgární obscenity. KdyÏ jsem vidûl tyhle
sprosté ãmáranice poprvé, pomyslel jsem si, Ïe to psal nûkdo opravdu
du‰evnû chor˘. Naivnû jsem se tato graffiti snaÏil se‰krábat ze zdi nebo
ze zrcadla tak, aby neobtûÏovaly Lorraine. Ale sotva jsem je oãistil, zase
se objevily. Brzy mi bylo jasné, Ïe nebyly dílem lidské bytosti – lidského
ducha.“
„Nejprve,“ pokraãuje Ed, „pro mû byl cel˘ koncept démonick˘ch jevÛ
nepochopiteln˘ stejnû jako pro vût‰inu lidí, kteﬁí by se ocitli v podobné
situaci. ZároveÀ mi bylo jasné, Ïe tyto vlivy jsou zcela odli‰né od pÛsobení
pouh˘ch lidsk˘ch duchÛ svázan˘ch se zemí. Nejen, Ïe tyhle bytosti psaly
na zdi, v ojedinûl˘ch pﬁípadech dokonce mluvily – fyzicky materializovan˘m hlasem. Ani já, ani Lorraine jsme je ale nedokázali akceptovat. Tyto
konzistentnû negativní síly byly tak mocné a v˘hrÛÏné, Ïe jsme se jim pﬁi
na‰í práci vÏdy snaÏili vyhnout. B˘t jenom v blízkosti tûchto jevÛ je emoãnû
stra‰livé. Aãkoli jsem vûdûl, Ïe jsme udûlali urãité pokroky v kategorizaci
chování duchÛ vázan˘ch k pozemské ﬁí‰i, tohle bylo nûco, co jsme vÛbec
neplánovali.“
Pro Eda Warrena nebylo objevení této démonické oblasti cílem jeho náboÏenské cesty a poslání. Nevydal se do svûta, aby na‰el „démony“ podle
svého gusta. „Narazili jsme na tyto jevy neúmyslnû, bûhem procesu na‰eho prÛzkumu. Byly tam, kdyÏ jsme se tím zaãali zab˘vat. Na rozdíl od lidsk˘ch duchÛ to ale není fenomén, jímÏ by se mûl ãlovûk nûjak v˘raznûji
zab˘vat a r˘pat se v nûm jako v bahnû. VÏdycky jsme si rad‰i udrÏovali
jist˘ odstup a studovali ho, pokud to bylo nutné, abychom pomohli dotãen˘m lidem nebo rodinám. Teprve pozdûji jsme zjistili, jak krutû tyto
nelidské entity dokáÏí útoãit na jakékoli náboÏenské symboly – a pak,
jak váÏnû tento problém berou zboÏní duchovní.“ Mohla náboÏenská víra
Warrenov˘ch nûjak ovlivnit to, jak celou vûc vnímali? Nûkoho moÏná
napadne, Ïe v tyto nadpﬁirozené síly budou vûﬁit spí‰e lidé vûﬁící a náboÏensky zaloÏení.
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„To zní celkem rozumnû,“ souhlasí Ed, „ale to, co jsme vidûli pﬁi na‰í
práci, nemohlo b˘t pouze v˘sledkem na‰í víry. Nemûli jsme taky dÛvod si
to nûjak pﬁikrá‰lovat – nejsme bibliãtí kazatelé, neúãtujeme si za své sluÏby
Ïádné peníze a jsme tûlesnû i du‰evnû zdraví. Urãitû jste pochopili, Ïe se na
nás obracejí lidé, kteﬁí uÏ zaÏili nûjakou aktivitu podobného druhu. Jejich
dûti se zaãnou tﬁeba z niãeho nic chovat bizarnû, nebo v jejich domû zaãnou
poletovat rÛzné pﬁedmûty a nikdo neví, proã se to dûje a jak to zastavit.
Pokud se s Lorraine zaãneme v nûãem angaÏovat, dûje se tak teprve poté,
co k podobnému naru‰ení dojde, nikoli dﬁíve – a tehdy se snaÏíme udûlat
v‰e, co je v na‰ich silách, abychom identifikovali zdroj tohoto naru‰ení
a jednali tak, aby bylo zastaveno nebo pﬁivedli nûkoho, kdo to dokáÏe.“
„Dnes se lidé, kteﬁí nejsou s tímto problémem pﬁíli‰ obeznámení,“
pokraãuje Ed. „snaÏí o démonick˘ch silách filozofovat jako o ãistû psychologickém fenoménu nebo ﬁíkají, Ïe to vÛbec neexistuje. Tihle lidé ale
nic takového nezaÏili na vlastní kÛÏi, protoÏe jinak by nic takového netvrdili. Staãilo by, kdyby jednou vstoupili do domu, kde tito nelid‰tí duchové
pÛsobí, a zmûnili by názor.“
„Venku na chodníku narazíte na sousedy, co se tam ochom˘tají. Instinktivnû vûdí, Ïe nûco není v poﬁádku. KdyÏ vejdete dovnitﬁ, ãlenové
rodiny tﬁeba naﬁíkají nebo se k sobû choulí strachy, jsou paralyzovaní tím,
ãím si pro‰li. Mohou mít skoro roztrhané ‰aty. Ve vzduchu je cítit siln˘
zápach síry, ozónu nebo exkrementÛ. Pokud je tam posedl˘ ãlovûk, mÛÏe
na vás zaútoãit jako nûjaké ohromné monstrum. Pﬁedmûty mohou levitovat. Interiér domu mÛÏe b˘t zcela zdemolovan˘ neviditeln˘mi silami.
V‰echny vûci, malé i velké, mohou b˘t povalené a rozbité. Velmi ãasto se
ze zdí oz˘vají neuvûﬁitelné rány. Na zdech mohou b˘t obscénní nebo protináboÏenské nápisy napsané neviditeln˘ma rukama v desítkách rÛzn˘ch
jazykÛ. Vûci se zhmotÀují a odhmotÀují pﬁímo pﬁed va‰ima oãima. NáboÏenské pﬁedmûty jsou znesvûcené nebo jsou zavû‰ené obrácenû. V rozích
kﬁesel mÛÏete vidût malé plamínky. Závûsy mohou hoﬁet. Úplná pohroma!
A nad tím v‰ím se vzná‰í atmosféra zla tak hustého, Ïe by se dala krájet.
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Usly‰íte bezboÏné v˘kﬁiky, uhranãiv˘ náﬁek nebo maniakální smích, pﬁi
kterém vám tuhne krev v Ïilách. Pokud nemáte ‰tûstí, tak to mÛÏe pokraãovat dál a duch se sám objeví v místnosti poté, co ve‰el dveﬁmi, pro‰el zdí
nebo se objeví neãekanû vedle vás. Pak je vám jasné, Ïe to není jen pouhá
hﬁíãka fantazie. MÛÏe to b˘t opravdov˘ fyzick˘ útok, k nûmuÏ dojde vûdomû a zámûrnû.“
Warrenovi pﬁitom zjistili zajímavou skuteãnost, Ïe tyto jevy vyvolané
nelidsk˘m duchem nastávají ve fázích. Na zaãátku je tato aktivita relativnû
mírná, duch se snaÏí ujmout vlády a nechce vyvolat rozruch. Ne vÏdy je
ale prÛbûh právû takov˘. Útok ãi neoprávnûn˘ zásah byl ãasto zamûﬁen
na urãitého jedince. A byl zde také dÛvod, proã se tak stalo. To byl pﬁípad
dvou mlad˘ch zdravotních sester, o jejichÏ nedávn˘ch zku‰enostech se
nyní zmíníme.

3. Annabelle

K

dyÏ doma u Warrenov˘ch zazvoní telefon a na druhém konci linky se
ozve zasmu‰il˘ hlas nûjakého duchovního, kter˘ chce mluvit s Edem,
je pravdûpodobné, Ïe se stalo nûco váÏného. Právû tak tomu bylo i na zaãátku pﬁípadu „Annabelle“.
Tentokrát pﬁíslu‰né hlá‰ení pﬁi‰lo od knûze episkopální církve. Ten
volal z její kanceláﬁe v Connecticutu, aby pﬁedal zprávu od jiného duchovního, kter˘ pÛsobil téÏ v Connecticutu, ale na jiném místû. Aãkoli informace prezentované knûzem byly zkratkovité, Ed Warren pochopil, Ïe se
jedná o dvû zdravotní sestry, které „komunikovaly“ s nûãím, co povaÏovaly za lidského ducha. Onen knûz o jejich tvrzení nicménû pochyboval,
protoÏe souãástí prosby o pomoc bylo tvrzení, Ïe pﬁítel jedné z nich byl pﬁi
této komunikaci napaden – fyzicky. Aãkoli zranûní nebylo váÏné, nadpﬁirozené aktivity neustávaly a jedna z dívek byla evidentnû pﬁesvûdãena
o tom, Ïe se v jejich bytû nachází nûjaká cizí bytost.
„Mohl byste,“ poÏádal duchovní Eda, „cel˘ pﬁípad vy‰etﬁit a jako démonolog navrhnout, jestli mají b˘t oficiálnû provedena nûjaká konkrétní
opatﬁení?“
Ed souhlasil s hodnocením knûze a jeho názorem, Ïe by pﬁíãinou
mohla b˘t nûjaká negativní spirituální entita, a ujal se pﬁípadu. Knûz pak
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Edovi nadiktoval telefonní ãíslo a jména obou mlad˘ch Ïen. Po rozhovoru
s knûzem Ed okamÏitû vytoãil ãíslo, které dostal. Poté, co se spojil s jednou
ze sester, si Ed ovûﬁil existenci problému a ﬁekl obûma dívkám, Ïe se za
nimi s Lorraine ihned vypraví.
Aãkoli na mezistátní dálnici nebyl onoho dne ru‰n˘ provoz, Warrenov˘m trvalo pﬁes hodinu, neÏ dojeli k modernímu, nízkopodlaÏnímu bytovému komplexu. Warrenovi zaparkovali vÛz, do‰li ke vstupním dveﬁím
a Ed zazvonil na zvonek. Vzal s sebou magnetofon, fotoaparát a kufﬁík na
dokumenty. Uvnitﬁ se brzy ozvaly kroky spûchající ke dveﬁím. Zarachotil
zámek na závoru, dveﬁe se otevﬁely a v nich stála Deirdre Bernardová,
atraktivní, ale váÏnû se tváﬁící dívka ve vûku asi pûtadvaceti let. Ed a Lorraine Warrenovi se pﬁedstavili a byli uvedeni do bytu.
Mladá zdravotní sestra provedla Warrenovy prostorn˘m ob˘vacím
pokojem aÏ do kuchynû. U jídelního stolu tam sedûli Cal Randell a jeho
snoubenka Lara Cliftonová a pili kávu. Deirdre je pﬁedstavila Warrenov˘m, oba mladí lidé byli ale velmi málomluvní. Jejich váÏné, pﬁepadlé
obliãeje hovoﬁily za v‰e. Warrenovi si pﬁisedli ke stolu. Ed vloÏil do magnetofonu kazetu, zapnul nahrávání a uvedl nejprve datum, ãas, adresu
a celá jména v‰ech pﬁítomn˘ch.
„Dobﬁe,“ zahájil Ed jejich sezení. „Chtûl bych sly‰et cel˘ pﬁíbûh, úplnû
od zaãátku. Kdo z vás mi mÛÏe vyprávût, co se tu v‰echno stalo?“
„Já,“ ﬁekla Deirdre.
„Dobﬁe, Cale, Laro, prosím doplÀte pﬁípadnû jakékoli detaily, pokud
by Deirdre nûjaké podstatné vûci vynechala,“ naﬁídil jim Ed.
„Jsou tady vlastnû dva rÛzné pﬁíbûhy,“ zaãala se sv˘m vyprávûním
Deirdre. „Jeden se stal na zaãátku tohoto t˘dne a t˘kal se Cala. Ten druh˘
je o Annabelle. Já se ale domnívám, Ïe jsou oba o Annabelle. Ale nejsem
si jistá.“
„Kdo je Annabelle?“ zeptal se ihned Ed.
„Patﬁí Deirdre,“ odpovûdûla Lara.
„Patﬁí?“ podivila se Lorraine. „Je Annabelle Ïivá, d˘chající bytost?“
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„Jestli je Ïivá?“ odpovûdûla Deirdre tajuplnou otázkou. „H˘be se. Chová
se jako Ïivá. Ale ne, myslím, Ïe není Ïivá.“
„Annabelle je v ob˘vacím pokoji,“ vysvûtlila Lara a ukázala prstem pﬁes
stÛl. „Sedí na pohovce.“
Lorraine se otoãila doleva a podívala se do ob˘vacího pokoje. „Vy mluvíte o té panence?“
„Pﬁesnû tak,“ odpovûdûla Lara. „Je to ta panenka, hadrová panenka. To je
Annabelle. Ona se h˘be!“
Ed vstal a ode‰el do ob˘vacího pokoje, aby panenku prozkoumal. Byla
veliká a tûÏká, zhruba velikosti ãtyﬁletého dítûte a sedûla s nataÏen˘ma nohama na pohovce. Její ãerné oãi bez panenek na nûj nepokrytû zíraly, zatímco v˘raz namalovan˘ch smûjících se úst pÛsobil dojmem ponuré ironie. Ed si panenku peãlivû prohlédl, aniÏ by se jí dotkl. Pak se vrátil do
kuchynû.
„Odkud ta panenka pochází?“ zeptal se Ed Deirdre.
„Byl to dárek,“ odpovûdûla Deirdre. „Moje matka mi ji dala k posledním narozeninám.“
„Byl tu nûjak˘ dÛvod, proã vám koupila zrovna panenku?“ chtûl vûdût Ed.
„Ne. Byla to úplná novinka, byl to její nápad. Chtûla mi koupit nûjakou
dekoraci do bytu,“ odpovûdûla mladá sestra.
„Dobﬁe,“ pokraãoval Ed. „Kdy jste poprvé zaznamenali, Ïe se ty vûci zaãaly dít?“
„Asi pﬁed rokem,“ odpovûdûla Deirdre. „Ta panenka se zaãala sama od
sebe pohybovat po bytû. Nemyslím tím, Ïe by tﬁeba vstala a chodila nebo
tak nûco. Chci ﬁíct, Ïe jsme tﬁeba pﬁi‰li domÛ z práce a ta panenka nebyla
nikdy na tom samém místû, kde jsme ji nechali.“
„Zkuste to popsat je‰tû trochu detailnûji,“ poÏádal ji Ed.
„Poté, co jsem dostala panenku k narozeninám,“ zaãala vysvûtlovat
Deirdre, „jsem vÏdycky ráno ustala postel a na ustlanou postel jsem pokaÏdé poloÏila tu panenku. Ruãiãky jsem jí narovnala podél tûla a natáhla
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Edovi nadiktoval telefonní ãíslo a jména obou mlad˘ch Ïen. Po rozhovoru
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„Já,“ ﬁekla Deirdre.
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je o Annabelle. Já se ale domnívám, Ïe jsou oba o Annabelle. Ale nejsem
si jistá.“
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„Patﬁí Deirdre,“ odpovûdûla Lara.
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„Jestli je Ïivá?“ odpovûdûla Deirdre tajuplnou otázkou. „H˘be se. Chová
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jí nohy – leÏela pﬁesnû tak, jak ji zrovna teì vidíte. KdyÏ jsme ale pﬁi‰li
veãer domÛ, ruce i nohy byly v úplnû jiné poloze. Mûla tﬁeba pﬁekﬁíÏené
nohy u kotníkÛ, nebo mûla ruce sloÏené do klína. KdyÏ se to dûlo cel˘ t˘den,
pﬁi‰lo nám to uÏ fakt podezﬁelé. Tak jsem to chtûla vyzkou‰et a ráno jsem
jí zkﬁíÏila ruce a nohy, abych vidûla, jestli se opravdu h˘bou. A kdyÏ jsme
se vrátili domÛ, její ruce a nohy byly zase nataÏené a sedûla v nejrÛznûj‰ích
pozicích. Byly jich desítky.“
„Jo, ale tím to neskonãilo,“ vloÏila se do diskuse Lara. „Ta panenka se
taky sama od sebe pﬁemisÈovala z místnosti do místnosti. Jednou veãer
jsme pﬁi‰li domÛ a panenka Annabelle byla na kﬁesle u vchodov˘ch dveﬁí.
A kleãela! Legraãní na tom bylo, Ïe kdyÏ jsme ji pak zkou‰eli naaranÏovat
do téhle polohy, tak se v ní neudrÏela a spadla. Nemohla kleãet. Jindy jsme
ji na‰li, jak sedí na pohovce, aãkoli pﬁi na‰em odchodu z bytu ten den ráno
byla v Deirdﬁinû pokoji, kter˘ byl zavﬁen˘.“
„Je‰tû nûco dal‰ího?“ zeptala se Lorraine.
„Ano,“ ﬁekla Deirdre. „Nechávala nám malé poznámky a zprávy. Bylo
to napsané rukopisem, kter˘ pﬁipomínal písmo malého dítûte.“
„Co tam bylo napsáno?“ zeptal se Ed.
„¤ekla bych, Ïe celkem nicneﬁíkající vûci,“ odpovûdûla Deirdre. „Bylo
tam napsáno tﬁeba ‚POMOZTE NÁM‘, nebo ‚POMOZTE CALOVI‘. Cal
ale v té dobû nemûl je‰tû Ïádn˘ problém. A co bylo mínûno tím zájmenem
‚NÁM‘, to jsme také nezjistili. Divné na tom bylo, Ïe v‰echny ty zprávy
byly psané obyãejnou tuÏkou, ale kdyÏ jsme se snaÏili nûjakou tuÏku najít,
nena‰li jsme v celém bytû ani jedinou! A papír, na kterém to bylo napsané,
byl pergamen. Obrátili jsme byt naruby, hledali pergamen, ale nikdo z nás
ho nena‰el.“
„Vypadá to, jako kdyby mûl nûkdo klíã od va‰eho bytu a docela krutû si
z vás vystﬁelil,“ nadhodil Ed na první pohled nevzru‰enû.
„Pﬁesnû tohle nás nejdﬁív napadlo,“ ﬁekla Deirdre. „Proto jsme na okna
a na dveﬁe umístili rÛzné malé pﬁedmûty a nastraÏili jsme koberce tak,
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abychom vidûli, zda nûkdo s nûãím h˘bal. Nikdy se ale neukázalo, Ïe by do
bytu nûkdo zvenãí vnikl, Ïe by to byl nûjak˘ skuteãn˘ vetﬁelec.“
„Zatímco se ta panenka pﬁemisÈovala z místa na místo a my jsme mûli
podezﬁení, Ïe nám tady chodí nûjak˘ zlodûj, stala se dal‰í divná vûc,“ doplnila Deirdre Lara. „Annabelle sedûla na posteli Deirdre jako obvykle.
KdyÏ jsme pﬁi‰li veãer domÛ, na‰li jsme na zadní stranû její ruky krev a tﬁi
kapky mûla taky na prsou.“
„PaneboÏe, to nás opravdu vydûsilo,“ ﬁekla Deirdre upﬁímnû.
„V‰imli jste si, Ïe by v bytû docházelo k nûjak˘m dal‰ím nadpﬁirozen˘m jevÛm?“ zeptal se Ed.
„Jednou kolem Vánoc jsme na stereopﬁehrávaãi na‰li malou ãokoládovou botu, kterou nikdo z nás nekoupil. Pocházela pravdûpodobnû od
Annabelle,“ ﬁekla Lara.
„Kdy jste pﬁi‰li na to, Ïe je s tou panenkou spojen˘ nûjak˘ duch?“ zeptala se Lorraine.
„Vûdûli jsme, Ïe se dûje nûco neobvyklého,“ odpovûdûla Deirdre.
„Ta panenka se sama od sebe pﬁesunovala z pokoje do pokoje. Zaujímala rÛzné pozice. V‰ichni jsme to vidûli. Chtûli jsme ale vûdût proã. Byl
tam nûjak˘ dÛvod, proã se h˘bala a pﬁesunovala? Proto jsme se já a Lara
spojily s jednou Ïenou, která funguje jako médium. To bylo asi pﬁed mûsícem, moÏná ‰est mûsícÛ po tom, co se tyhle vûci zaãaly dít.“
„A co jste zjistili?“
„Dozvûdûli jsme se, Ïe na tomhle místû zemﬁela malá dívka,“ ﬁekla
Deirdre Warenov˘m. „Bylo jí sedm let a jmenovala se Annabelle – Annabelle Higginsová. Duch Annabelle ﬁekl, Ïe si na tomhle pozemku hrála
dávno pﬁedtím, neÏ tu byly postaveny byty. Byla to pr˘ pro ni ‰Èastná
doba, ﬁekla nám to. ProtoÏe v‰ichni kolem ní byli dospûlí a starali se jen
o svou práci, nemûla nikoho, s k˘m by mohla mít nûjak˘ vztah, kromû
nás. Annabelle cítila, Ïe bychom jí mohli rozumût. To byl dÛvod, proã
zaãala h˘bat panenkou. Jediné, co si Annabelle pﬁála, byla láska, a proto se
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