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Hereãka Vera Farmigová, nominovaná na ocenûní Aka-
demie filmového umûní a vûd (Oscar) o tom, jak se

pfiipravovala na roli Lorraine Warrenové ve filmu V zajetí
démonÛ (The Conjuring):

Pfii pfiípravû na tuto roli jsem se spoléhala pfie-
dev‰ím na tuto knihu. Zjistila jsem, Ïe navzdory
její popularitû je velmi obtíÏné ji sehnat. Nedá se
srovnat s Ïádnou knihou, kterou jsem kdy ãetla. 
Je to kniha o mystické teologii. Dozvíte se v ní
o tom, jak a proã dochází k rÛzn˘m mystick˘m
jevÛm.

KdyÏ jsem ji ãetla, byla jsem ãasto k smrti vydû-
‰ená. Stra‰nû jsem se bála. V pfiedmluvû se sice
mluví o tom, Ïe není nebezpeãné ji ãíst a Ïe „v po-
znání je síla“. BudiÏ. PokaÏdé, kdyÏ jsem ji ote-
vfiela, mû ale stejnû zachvátila hrÛza. Rad‰i jsem ji
nikdy neãetla u sebe doma. Dokázala jsem ji ãíst
kupodivu jenom v letadle. Je to zvlá‰tní, ale je-
nom tam jsem se cítila v bezpeãí.

Vera Farmigová
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Předmluva autora

Není moÏné pfiipravit ãtenáfie v nûkolika odstavcích na to, co ho ãeká
v této knize. Tento text totiÏ obsahuje zcela unikátní materiály, které

pfiesahují rámec duchafisk˘ch pfiíbûhÛ a kratochviln˘ch historek o podiv-
n˘ch aktivitách ve stra‰ideln˘ch domech. Ukazuje, Ïe rozmûr hrÛzy a zla
je nejen reáln˘, ale Ïe jeho pÛsobení se zcela vymyká na‰í pfiedstavivosti.

To, co bychom ale mûli v této pfiedmluvû zdÛraznit, je fakt, Ïe v‰echny
informace uvedené v knize jsou pravdivé. Jedná se o skuteãné pfiípady,
které se staly reáln˘m osobám a aÏ na nûkolik v˘jimek se odehrály v polo-
vinû nebo na konci sedmdesát˘ch let 20. století. Velká péãe byla vûnována
tomu, aby byly z archivu manÏelÛ Warrenov˘ch vybrány právû ty kauzy,
jeÏ se opírají o svûdectví vysvûceného knûze ãi exorcisty, nebo, u nûkolika
znám˘ch pfiípadÛ, o dÛvûryhodná a ovûfiená svûdectví hlavních aktérÛ za-
chycená na magnetofonov˘ záznam. Je tfieba téÏ zdÛraznit, Ïe popisy jevÛ
zachycen˘ch v této knize nejsou nijak zveliãené. UÏ jen omezen˘ prostor vy-
hrazen˘ jednotliv˘m kauzám znemoÏÀuje pfiehnané zabíhání do detailÛ,
které b˘vají ãasto ohromující.

Hlavním cílem knihy není podávat detailní rozbory dan˘ch pfiípadÛ,
mást ãtenáfie komplikovan˘mi souvislostmi ani jim pfiedkládat pouhé
pfiepisy záznamÛ hlasÛ a zvukov˘ch projevÛ duchÛ. V tomto textu mohly
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b˘t zpracovány také úplnû jiné pfiíbûhy a zpÛsob jejich prezentace mohl b˘t
mnohem dûsivûj‰í. To, co ale ãtenáfie nakonec ‰okuje nejvíc, je síla poselství
Eda a Lorraine Warrenov˘ch. V dne‰ní dobû najdeme asi stûÏí dÛvûryhod-
nûj‰í zdroj informací o fenoménech spojen˘ch s v˘skytem duchÛ a nad-
pfiirozen˘ch sil. Warrenovi zasvûtili svÛj Ïivot nezi‰tnû studiu, uãení a zkou-
mání této oblasti a jejich zku‰enosti byly zdokumentovány a dosvûdãeny
mnoha duchovními, rabíny, lékafii, zástupci médií, policisty a uznávan˘mi
experty na parapsychologické jevy.

Ed a Lorraine Warrenovi v této knize vyprávûjí otevfienû a upfiímnû
o sv˘ch osobních zku‰enostech a odkr˘vají neuvûfiitelná tajemství skrytá
za bizarními jevy, k nimÏ dochází v domech postiÏen˘ch aktivitou spiri-
tuálních bytostí. Urãují kategorie duchÛ, ktefií dokáÏí posednout ãlovûka,
a popisují pfiíznaky pfiítomnosti typického poltergeista. Mystické principy
prezentované Warrenov˘mi v rámci jejich v˘kladu byly peãlivû prozkou-
mány a ovûfieny a jejich v˘roky jsou v souladu s teologick˘mi autoritami
a oficiálními akademick˘mi texty o démonologii a exorcismu. To, co War-
renovi sv˘m vyprávûním obecnû sdûlují, je v˘zvou na‰emu chápání Ïivota,
smrti a místa ãlovûka na zemi.

âtenáfi by ale pfii tom v‰em nemûl zapomínat, Ïe k pfiímému ãi násilné-
mu zasahování vnûj‰ích spirituálních sil do lidského Ïivota dochází jenom
velmi vzácnû. âlovûk dokáÏe sv˘mi vlastními silami dosahovat triumfÛ
nebo páchat ohavnosti, a je proto nezodpovûdné svalovat vinu na nadpfii-
rozené síly, kdyÏ hlavní chyba spoãívá v nás sam˘ch. Proto bychom nemûli
pfiedpokládat, Ïe se s jevy a poruchami popsan˘mi v této knize budeme
setkávat na kaÏdém kroku. V˘klady a anal˘zy manÏelÛ Warrenov˘ch se
t˘kají pouze tûch pfiípadÛ, kdy se skuteãnû prokázalo, Ïe se jedná o nad-
pfiirozen˘ jev, a kde byl pfiíslu‰n˘ agent jednoznaãnû identifikován.

KvÛli potenciálnímu nebezpeãí pfiesné replikace specifick˘ch situací
jsou jednotlivé pfiípady v nûkter˘ch kapitolách prezentovány ve formû
rekonstrukcí rozhovorÛ s Edem a Lorraine Warrenov˘mi, bûhem nichÏ
sv˘mi slovy popisují inkriminovanou událost, a jejich vyprávûní mohou
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b˘t pak doplnûna dal‰ími svûdectvím pfiím˘ch úãastníkÛ nebo magneto-
fonov˘m záznamem z místa, kde se pfiíslu‰n˘ jev odehrál. Jména, adresy,
místa a dal‰í identifikaãní údaje byly v nûkolika pfiípadech z dÛvodu
ochrany identity svûdkÛ ãi obûtí zmûnûny. V‰em osobám a rodinám, je-
jichÏ jména ãi záÏitky jsou zmínûny v této knize, chci vyjádfiit svou upfiím-
nou vdûãnost a víru, Ïe se jejich námaha a strádání tímto odhalením ales-
poÀ trochu transformují a pfiinesou pozitivní v˘sledky.

V neposlední fiadû je tfieba zmínit, Ïe text této knihy byl ãten, korigován
a upfiesnûn dvûma fiímskokatolick˘mi exorcisty, jimÏ chci touto cestou
oficiálnû vyjádfiit uznání a podûkovat za jejich kompetentní vedení. A mÛj
hlubok˘ dík patfií také mé Ïenû a rodiãÛm – jejich neochvûjná podpora
dokáÏe mûnit svût.

Gerald Brittle
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Úvodní slovo

Potkat sympatické lidi, ktefií se i uprostfied velk˘ch obtíÏí a zmatku do-
káÏí chovat pfiíjemnû, je opravdu mimofiádn˘ záÏitek. A potkat sympa-

tické lidi, jiÏ se pfiitom je‰tû zajímají o problémy a zranûní druh˘ch – aÈ uÏ
se jedná o újmu psychickou, ãi duchovní –, je vÏdy jedineãn˘m a vzácn˘m
darem.

V dne‰ní dobû plné neklidu, úzkosti a nestability je inspirující b˘t v kon-
taktu s lidmi, ktefií komunikují v duchu klidu a respektu k ostatním bez
ohledu na rasu, víru, etnick˘ pÛvod nebo náboÏenské postoje. Právû ta-
koví jsou totiÏ manÏelé Ed a Lorraine Warrenovi, ktefií k nám promlouvají
skrze stránky této knihy.

S Edem a Lorraine jsem se setkal pfii náv‰tûvû jejich farnosti v Connecti-
cutu. Jak se pfiede mnou postupnû odvíjel pfiíbûh jejich Ïivota, docházely
mi jasnû dvû zásadní skuteãnosti. Zaprvé – Ïe je to dvojice soucitn˘ch,
milujících, zboÏn˘ch a realisticky uvaÏujících lidí obdafien˘ch mimofiád-
n˘m darem intelektu, ducha a du‰e. Zadruhé – Ïe jsou oddaní boji za
ochranu a osvobození lidí, ktefií se dostali do zajetí negativních sil ãi vlivÛ.
Jejich snaha o vysvobození tûchto zajatcÛ zla je svatá a úctyhodná aspirace
a zodpovûdná profese, jíÏ vûnovali pûtatfiicet let studia, zkoumání a peãli-
vého, vûdecky pfiesného zaznamenávání a analyzování. Jejich osobní dar
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du‰evního a duchovního rozli‰ování a vroucí modlitby je vedl k pravidel-
n˘m konzultacím s duchovními, díky ãemuÏ mohli vyuÏít podpory církve
a její moci nad silami zla.

Jako katolick˘ knûz jsem obzvlá‰È dojat upfiímností, pokorou a rozváÏ-
ností, které z tohoto manÏelského páru vyzafiuje, a duchem shody, jenÏ je
provází.

Tváfií v tváfi rebelujícím a zl˘m vlivÛm, které usilují o zniãení ãi mafiení
BoÏího plánu na doãasné i vûãné blaho ãlovûka, je pokora klíãem k pravdû,
jeÏ poráÏí klamné síly zla. Jak Star˘, tak Nov˘ zákon mluví jasnû o lÏi Satana
a jeho démonÛ. BÛh tak varuje ãlovûka pfied Satanov˘m lhaním. Pravda je
jádrem BoÏího slova urãeného ãlovûku.

Pro ãlovûka, kter˘ vûfií v Boha Bible, je démonické uctívání a vz˘vání
zlou, pohanskou praxí, jeÏ se rozhodla vzdorovat Bohu. Nûkdy je BÛh
prostû ignorován, nûkdy je vysmíván prostfiednictvím jist˘ch rituálÛ a vz˘-
vání. Jindy dochází pfiímo k rouhání vÛãi Bohu. Tyto praxe a „hry“, které
jsou souãástí démonického uctívání, jsou opravdu nebezpeãné, coÏ uka-
zuje i pfiíbûh Warrenov˘ch. Tato nebezpeãí ale nejsou pouze náhodná –
jsou zcela reálná a mohou mít dalekosáhlé dÛsledky. Na‰e Ïivoty mohou
b˘t samy o sobû plné rÛzn˘ch nástrah a nûkteré jsou ukonãeny vraÏdou
nebo rÛzn˘mi „nehodami“, a je proto maximálnû neopatrné zahrávat si se
silami, jeÏ nemáme pod kontrolou a kter˘m vÛbec nerozumíme.

BÛh Bible je Bohem pravdy a popisuje Satana jako Otce lÏí. Abychom
se otevfieli BoÏím pravdám a Jeho slibÛm, je nutné b˘t pokorn˘. Îít v duchu
Jeho pravdy znamená b˘t v bezpeãí pfied hrozícím zlem, které vede k de-
strukci.

Osobnû doufám, Ïe v‰ichni, kdo si pfieãtou toto poselství, budou dojatí
u‰lechtilou sounáleÏitostí Eda a Lorraine Warrenov˘ch a otevfiou svá srdce
a Ïivoty spásnému Duchu na‰eho Boha Lásky.

Reverend John C. Hughes, M.S.

14 |   DÉMONOLOGOVÉ Gerald Brittle
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Duch (spirit): Nadpfiirozená, netûlesná, rozumová bytost 
ãi osobnost, za normálních okolností zpravidla povaÏovaná
za neviditelnou pro lidské smysly, která se ale dle své libosti
mÛÏe nechat spatfiit, projevující se ãasto nepfiíjemnou, 
hrozivou ãi ãlovûku nepfiátelskou aktivitou.

Oxfordsk˘ slovník angliãtiny
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1. Tajemství Amityville

V pracovnû Eda Warrena v okrese Fairfield byl sly‰et jenom tikot staro-
Ïitn˘ch hodin odmûfiujících s mechanickou pfiesností pomalu plynoucí

ãas. Jinak bylo úplné ticho. Byla hluboká, chladná a temná noc v Nové
Anglii.

Ed Warren, zamy‰len˘ pro‰edivûl˘ padesátník sedûl u psacího stolu,
kter˘ osvûtlovala jen jedna mosazná lampa, a pracoval. Obklopovaly ho
stovky knih. Vût‰ina z nich byly tituly se zvlá‰tními, tajemn˘mi názvy od-
kazujícími na mysteriózní uãení zvané démonologie. Nad psacím stolem
visely fotografie mnichÛ a hrozivû se tváfiících exorcistÛ zachycen˘ch na nû-
jakém místû, které pfiipomínalo klá‰ter. Ed pracující v noãním tichu svého
pokoje proÏil opravdu dûsiv˘ den, kter˘ ale nemûl bohuÏel zdaleka za sebou.

Tûsnû pfied tfietí hodinou prastar˘ mechanismus ozuben˘ch kol oÏil
a ozvala se fiada cvakav˘ch zvukÛ, jeÏ se po chvíli rozvlnily ve tfii chmurné,
rezonující údery kovového zvonu. Pfii tfietím úderu zvedl Ed oãi od papíru,
naslouchal zvukÛm z temnoty a pak zaãal znovu psát. Tfii hodiny ráno,
hodina duchÛ, hodina Antikrista. A v následujících okamÏicích, aniÏ by to
pfiedem tu‰il, unikl Ed Warren jisté smrti.

Pfied nûkolika hodinami se Ed a Lorraine Warrenovi vrátili do svého
domu v Connecticutu poté, co byli poÏádáni, aby vy‰etfiili pfiípad údajného
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„stra‰idelného domu“ na jiÏním pobfieÏí Long Islandu, pfiíjemné rezidenãní
oblasti na pfiedmûstí New Yorku. Tento dÛm zakoupili v prosinci 1975 man-
Ïelé George a Kathleen Lutzovi a nûkdy kolem Vánoc se do nûj nastûhovali
i se sv˘mi tfiemi mal˘mi dûtmi. Rok pfiedtím, neÏ Lutzovi dÛm koupili,
nejstar‰í syn pfiedchozího majitele zavraÏdil ‰est spících ãlenÛ své rodiny.
Tento hrÛzn˘ ãin spáchal 13. listopadu 1974 ve 3:15 ráno pu‰kou ráÏe 
9 mm.* Dne 15. ledna 1976 prchli Lutzovi z domu a tvrdili, Ïe se stali obûtí
nadpfiirozen˘ch sil, které se na tomto místû zaãaly projevovat. Byl to pfií-
pad, kter˘ pozdûji ve‰el ve v‰eobecnou známost jako Horor v Amityville.

Na konci ledna 1976 se zaãal o pfiípad zajímat tisk a v reakci na vyprá-
vûní ãlenÛ Lutzovy rodiny o bizarních záÏitcích v domû byli povoláni od-
borníci, aby pfiípad pro‰etfiili. Tûmito odborníky byli právû Ed a Lorraine
Warrenovi. Warrenovi byli vybráni proto, Ïe byli jiÏ nûjakou dobu fiazeni
mezi nejv˘znamnûj‰í americké specialisty na v˘zkum nadpfiirozen˘ch
jevÛ a spirituálních entit. Bûhem tfií desítek let svého pÛsobení v této ob-
lasti vy‰etfiili Ed a Lorraine pfies tfii tisíce pfiípadÛ paranormálních a nad-
pfiirozen˘ch jevÛ.

Média se doÏadovala odpovûdi na otázku, jestli je v tomto domû nûjak˘
„duch“.

Odpovûì, kterou Warrenovi pfiedloÏili vefiejnosti po tfiídenním vy‰et-
fiování, ale nikdo neãekal. A nebudila pfiíli‰ dÛvûru.

„Ano,“ uzavfieli tehdy Warrenovi své vy‰etfiování. „Podle na‰eho ná-
zoru byla v domû pfiítomna skuteãnû jakási duchovní entita, spirituální
bytost (spirit – pozn. pfiekl.) a pronásledovala Lutzovu rodinu. Ale,“ znûl pfie-
kvapiv˘ závûr, „nebyl tam pfiítomen Ïádn˘ duch (ghost – pozn. pfiekl.).“

Co znamenalo toto paradoxní vyjádfiení? Znamenalo to snad, Ïe jsou
je‰tû jiné duchovní entity neÏ duchové?

Je to neuvûfiitelné, ale odpovûì Warrenov˘ch na tuto otázku zní: ANO.
„Jsou dva druhy duchovních entit, s nimiÏ se lze setkat u autentick˘ch

nadpfiirozen˘ch jevÛ,“ vysvûtlovali Warrenovi 6. bfiezna 1976. „Jedna je

18 |   DÉMONOLOGOVÉ Gerald Brittle
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lidská, ta druhá je nelidská. Nelidsk˘ duch je bytost, která nikdy nekráãela
po zemi v lidské podobû.“

Stfiízlivá odpovûì, kterou zde Warrenovi prezentovali, nebyla jen dobfie
mínûná spekulace, protoÏe pfiesnû pfied dvûma t˘dny byli Ed a Lorraine
Warrenovi nuceni ãelit právû takové nelidské duchovní bytosti, a to pfií-
mo ve svém vlastním domû. Tato bytost nav‰tívila nejprve Eda.

Pracovna Eda Warrena se nachází v malé budovû o rozmûrech men‰í
chatky, která je propojená s hlavním domem dlouhou, uzavfienou spojo-
vací chodbou. Oné osudné únorové noci sedûl Ed ve své pracovnû a pro-
vádûl pfiedbûÏn˘ rozbor detailÛ pfiípadu z Amityville, kdyÏ se západka
u tûÏk˘ch dfievûn˘ch dvefií na konci dlouhé chodby sama od sebe vycvakla
a dvefie se s hlasit˘m bouchnutím otevfiely. Ozvaly se kroky pfiibliÏující se
k pracovnû.

Ed se opfiel o opûradlo a ãekal, Ïe vstoupí Lorraine s ‰álkem kávy, kter˘
v tu chvíli zrovna tak naléhavû potfieboval.

„Jsem tady,“ zvolal Ed. Uplynula ale dlouhá doba a nikdo se neobje-
voval. „Lorraine?“ zavolal Ed znovu, ale nedostal Ïádnou odpovûì.

Jediné, co usly‰el, byl dûsiv˘, kvíliv˘ zvuk vûtru nûkde v dálce. Nebyl to
ale typick˘ kvíliv˘ zvuk meluzíny pod fiímsou, ale spí‰e hroziv˘ fiev vzdá-
leného cyklonu. Na rukou mu naskákala husí kÛÏe.

„Lorraine?“ zvolal hlasitû. „Jsi tam?“ Ani teì nedostal Ïádnou odpovûì.
Jak neblah˘ zvuk vífiícího vûtru nab˘val na síle a intenzitû, Ed si v duchu

rychle pfiehrál nûkolik posledních sekund tohoto podivného jevu. Pak si
uvûdomil, Ïe se z chodby ozvaly moÏná jen tfii kroky – nebyla to konti-
nuální chÛze ãlovûka kráãejícího po podlaze. Nûco nebylo v pofiádku!

Najednou svûtlo stolní lampy zesláblo na úroveÀ plamene svíãky. Pak,
z niãeho nic, teplota v místnosti klesla tak, Ïe byla zima jako v mrazicím
boxu. Místnost se zaplnila jedovatû ãpav˘m pachem síry.

V obavû, Ïe se jedná o útok nepfiirozen˘ch sil, otevfiel Ed ‰uplík stolu
a vyndal z nûj lahviãku se svûcenou vodou a velk˘ dfievûn˘ krucifix. Pak
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vstal, udûlal nûkolik krokÛ a vy‰el ze své pracovny do pfiedsínû. Jakmile to
udûlal, vyletûl z chodby dûsiv˘, kuÏelovit˘ vír.

Ve spodní ãásti byl ‰piãat˘, nahofie ‰ir‰í a byl mnohem ãernûj‰í neÏ pfii-
rozená ãerÀ noci. Tato vífiící ãerná hmota pfiesahovala svou v˘‰kou v˘‰ku
prÛmûrné muÏské postavy, pohybovala se po slabû osvûtlené místnosti,
pfiesunula se pomalu k Edovû levé stranû a zastavila se asi tfii metry od nûj.
Ed ji pozoroval a mûl dojem, Ïe je najednou je‰tû ãernûj‰í a hust‰í neÏ
pfiedtím! Samozfiejmû, uprostfied víru se zaãaly objevovat obrysy ãehosi.
Ta vûc se zaãala projevovat v tûlesné formû!

Ed Warren jako zku‰en˘ démonolog vûdûl, Ïe musí jednat rychle a pfie-
vzít iniciativu dfiív, neÏ se ona hrozivá ãerná masa transformuje v nûco
mnohem nebezpeãnûj‰ího a nepfiátelského.

KdyÏ Ed pozdvihl kfiíÏ, spatfiil, Ïe se to rychle mûní v hrÛzostra‰n˘ pfií-
zrak s kápí. Ustoupil zpátky. V okamÏiku, kdy tak uãinil, bytost se dala do
vzdorovitého pohybu smûrem k nûmu!

Ed se zastavil a uÏ se ani nepohnul, zatímco ãerná hmota se k nûmu
pomalu blíÏila. KdyÏ se ãerná masa pfiiblíÏila jen na pár stop, Ed ji me-
todicky a s absolutním odhodláním pokropil svûcenou vodou z lahviãky.
Jeho ruka pfiitom opsala tvar kfiíÏe. Pak pronesl prastaré zafiíkání: „Ve
jménu JeÏí‰e Krista, odejdi!“

Nûkolik dlouh˘ch sekund stála ãerná masa asi tfiicet centimetrÛ od kfiíÏe,
aniÏ by se pohnula. Pak se zaãala pomalu stahovat – pfiedtím ale Edovi
probleskla jasná vize smrtelné autonehody na dálnici, jejímiÏ úãastníky 
by se s Lorraine mohli stát. Bytost se pak stáhla do spojovací chodby, od-
kud se pfiedtím vynofiila.

Ed Warren pocítil ohromnou úlevu. Stál zbrocen˘ potem v mrazivû
chladné místnosti. Jak se snaÏil utfiídit my‰lenky, usly‰el z niãeho nic
zvenku agresivní vrãení bojujících zvífiat. OkamÏitû mu do‰lo, Ïe se ne-
jedná o Ïádná bojující zvífiata. Skuteãnost byla úplnû jiná – náv‰tûva je‰tû
neskonãila. Ta bytost se jenom pfiesunula do prvního patra, aby zaútoãila
na Lorraine!
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Ed vybûhl ven z pracovny. Nevydal se spojovací chodbou, ale skoro
vyrazil boãní dvefie vedoucí ven a bûÏel k zadnímu schodi‰ti domu.

Vûdûl, Ïe mÛÏe b˘t pozdû.
Lorraine Warrenová sedûla zatím nahofie v posteli a ãetla Ïivotopis

Padre Pia, pozoruhodného kapucínského mnicha, kterého mnozí pova-
Ïují za svûtce. Lorraine bez ohledu na únavu nikdy nespí, pokud její man-
Ïel je‰tû pracuje. Díky celoÏivotní praxi v oboru nadpfiirozen˘ch jevÛ Ed
i Lorraine dobfie vûdí, Ïe nejsou nikdy sami. Nikdy.

Lorraine si v klidu ãetla, kdyÏ najednou ucítila, jak celou místnost
pokryl dûsiv˘ pfiíkrov hrÛzy. OdloÏila knihu, i ona si uvûdomila, Ïe je nûco
‰patnû. Stra‰nû ‰patnû!

„Byla jsem najednou ochromená hrÛzou,“ vzpomíná Lorraine. „Pfii-
tom jsem nevûdûla, ãeho se bojím. RozhlíÏela jsem se po pokoji, ale nic
tam nebylo. Pak jsem se podívala na na‰e dva psy, ktefií spali vedle postele.
Ani se nepohnuli. Jedna vûc byla ale zaráÏející – v‰echny chlupy na tûlech
obou zvífiat, od hlavy aÏ po ocas, stály v pozoru! Pak se, z niãeho nic, roz-
poutalo peklo.“

Vífiící ãerná vûc, kterou Ed sotva pfied minutou vyhnal z pracovny,
musela projít chodbou a dostala se do domu. Vetfielec ohla‰oval svÛj pfií-
chod hromov˘mi údery, které Lorraine pfiipomínaly „nûco jako bu‰ení
kladiva na ocelov˘ plech“. KaÏd˘ úder ji rozechvíval a pak – bûhem nûko-
lika sekund, jako kdyby nûco vysálo z místnosti v‰echno teplo. Lorraine se
roztfiásla zimou. Hrozivé rány pak ustaly, i ona zaslechla pfiibliÏující se vír.

Usly‰ela také v˘hrÛÏn˘, bezboÏn˘ zvuk pfiicházející zezdola z prÛchozí
chodby. S hrÛzou naslouchala, jak vír vystupuje po schodech, prosvi‰tûl
kuchyní, jídelnou, ob˘vacím pokojem… 

„AÈ uÏ to bylo cokoli, hledalo to mû,“ fiíká Lorraine. „Co to ale bylo?
Proã to tu bylo? Pak najednou do loÏnice vlétl ãern˘ vífiící cyklon a stál
pfiímo pfiede mnou.“

„Nedokázala jsem se zbavit hrÛzy, protoÏe jsem cítila, Ïe se ten ãern˘
pfiedmût blíÏí ke mnû,“ vzpomíná Lorraine. „SnaÏila jsem se pohnout, ale
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ne‰lo to. Chtûla jsem vykfiiknout, ale nevydala jsem ze sebe ani hlásku.
Cítila jsem takovou zhoubu jako nikdy pfiedtím. Díky své jasnozfiivosti
jsem vûdûla, Ïe to je duch smrti. Ale vypadalo to, Ïe to chce víc neÏ jen
moji smrt: chtûlo to mû, mé já, mé bytí.“

„Pak se to je‰tû zhor‰ovalo,“ pokraãuje Lorraine. „Cítila jsem, Ïe mû to
pfiitahuje do té ãerné vûci. A nedokázala jsem tomu zabránit! Zcela me-
chanicky jsem udûlala jedinou vûc, která mû napadla, zavolala jsem BoÏí
jméno a Ïádala Ho o ochranu. Pak jsem najednou získala i moc udûlat
znamení kfiíÏe – velkého kfiíÏe – do vzduchu mezi sebe a tu vûc. To ji zasta-
vilo. Tím to ale neskonãilo! Nevûdûla jsem, co mám udûlat dál. V tu chvíli,
díky Bohu, do loÏnice vbûhl Ed. A jakmile se objevil, vír se roztoãil a zmi-
zel do vedlej‰í místnosti, pfiímo pfies zeì, a pak vyletûl komínem. A bylo po
v‰em. Nic nebylo po‰kozené ani rozbité. Nicménû, tohle bylo na‰e první
setkání s tímto nelidsk˘m duchem.“

To, s ãím byli Ed a Lorraine Warrenovi onoho rána nuceni se konfronto-
vat, nebyl lidsk˘ duch. (Nebyli také jedin˘mi svûdky podobného jevu. T˘Ï
ãern˘ vír vidûli samozfiejmû i jiní lidé.) Bylo to nûco hor‰ího neÏ duch, byl
to projev pomûrnû vzácného úkazu známého jako nelidsk˘ démonick˘
duch. Nepfiirozená bytost, nelidská duchovní entita posedlá negativní, ìá-
belskou inteligencí zamûfienou na hnûv proti ãlovûku a Bohu.

To, ãím tato duchovní entita je, co mÛÏe provést a co její projev mÛÏe
vûstit, je pfiedmûtem ãinnosti a zájmu démonologÛ.

Donedávna o Edu a Lorraine Warrenov˘ch vûdûl pouze úzk˘ okruh po-
dobnû zamûfien˘ch profesionálÛ a exorcistÛ. Jejich práce zÛstávala záko-
nitû mimo pozornost vefiejnosti. Warrenovi se drÏeli zámûrnû stranou
a pracovali soukromû s jedinci, ktefií zakou‰eli skuteãné problémy s v˘sky-
tem duchÛ nebo pracovali jako vy‰etfiovatelé na místech, kde docházelo
k v˘skytu podivn˘ch a neobvykl˘ch jevÛ.

Warrenovi zaãali s v˘zkumem tûchto fenoménÛ jiÏ v polovinû ãtyfiicá-
t˘ch let, teprve v sedmdesát˘ch letech ale jejich práce ve‰la do povûdomí
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‰ir‰í vefiejnosti. Vypadalo to, Ïe Warrenovi byli skoro v‰ude, kde dochá-
zelo k nûjak˘m bizarním ãi stra‰ideln˘m aktivitám. Napfiíklad v roce 1972
byla v jedné rezidenci ve West Pointu zaznamenána aktivita ducha sluhy,
kter˘ zemfiel v 19. století a kter˘ stra‰il místní hosty. New York Times po-
zdûji informovaly o tom, Ïe to byli právû Warrenovi, koho armáda povo-
lala, aby se této podvratné duchovní bytosti postavil a uãinil pfiítrÏ jejím
vylomeninám.

Na zaãátku roku 1974 se Warrenovi ocitli opût v hledáãku médií. Ten-
tokrát se o nich hovofiilo v souvislosti s exorcismem, jejÏ provedl jeden
fiímskokatolick˘ knûz v domû zpusto‰eném neviditeln˘mi v˘trÏníky, ktefií
dokonce útoãili i na lidi! Je‰tû téhoÏ roku se Warrenovi ocitli opût ve zprá-
vách na nejmenovaném televizním kanále, kdyÏ byla v jednom domû v Nové
Anglii zaznamenána podivná aktivita „poltergeista“. „Pfiíãina tûchto na-
ru‰ení…“ vysvûtlil Ed zasvûcenû. „byla v obou pfiípadech démonického
pÛvodu.“

Teprve od roku 1976, kdy se Ed a Lorraine zapojili do vy‰etfiování dal-
‰ího pfiípadu „démonické aktivity“ v Amityville, se ale zaãala vefiejnost
intenzivnû zajímat o jejich mimofiádnou ãinnost v oblasti v˘zkumu nad-
pfiirozen˘ch jevÛ.

Kdo jsou ti nenápadní manÏelé, ktefií se objevují na fotografiích v no-
vinách? Co to je za lidi a jak Ïijí? A co je podstatou jejich práce?

Nûkoho moÏná napadne, Ïe lidé zab˘vající se démonologií musí b˘t
temní, Ed a Lorraine Warrenovi ale nejsou ani okultisti, ani excentrici
a nejsou to ani náboÏen‰tí fanatici, ktefií se vydali na nûjakou pofidérní
kfiíÏovou v˘pravu. Naopak – Warrenovi nevnímají Ïivot ani trochu ne-
gativnû. A je jasné, Ïe je to právû jejich pozitivní pfiístup, díky ãemu jsou ve
své práci tak úspû‰ní.

Ed Warren se narodil v záfií 1926 v Connecticutu. Je to siln˘, hfimotn˘
a dobráck˘ chlapík se ‰irok˘m hrudníkem. Vypadá spí‰ jako prodavaã z ho-
kynáfiství nûkde na rohu ulice neÏ jako démonolog. Je naprosto skromn˘
a neokázal˘ a nepÛsobí ani trochu dojmem, Ïe by disponoval nûjak˘m
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tajemn˘m vûdûním a skrytou mocí. Je klidn˘ a tolerantní. Vyzafiuje z nûj
aura kompetence, jiÏ nacházíme ãasto u lidí, ktefií se ke sv˘m poznatkÛm
dopracovali namáhav˘mi a spletit˘mi cestami.

Lorraine Warrenová se narodila v lednu 1927 jen pár kilometrÛ od
bydli‰tû svého budoucího manÏela. Je ‰tíhlá a atraktivní a na její tváfii se
kaÏdou chvíli objeví úsmûv. Na základû jejího vzhledu, kter˘ pfiipomíná
typickou paní domu z Nové Anglie, vÏdy peãlivû upravenou a obleãenou
podle poslední módy, by asi málokdo soudil, Ïe disponuje schopností hlu-
boké jasnozfiivosti a Ïe funguje jako médium pracující v jemném transu.
Lorraine je pfiitom obdafiena i biblick˘m darem rozli‰ování duchÛ, o nûmÏ
hovofií svat˘ Pavel ve svém Prvním listû Korintsk˘m.

Ed a Lorraine tvofií spoleãnû srdeãn˘, ‰Èastn˘ manÏelsk˘ pár. Je jim
nûco mezi padesáti a ‰edesáti a nejsou jenom partnefii, ale vládne mezi
nimi jedineãné pfiátelství a v˘raznû pozitivní pohled na Ïivot. Díky tomu,
co zaÏili a nauãili se v prÛbûhu své nev‰ední kariéry, ale získali i moudrost,
jíÏ jejich vrstevníci zpravidla nedosahují.

Asi nás nepfiekvapí, Ïe otázka, kterou dnes lidé Edovi a Lorraine nej-
ãastûji pokládají, zní: „Co se tehdy skuteãnû stalo v Amityville?“ Aãkoli ne-
existuje struãná odpovûì, jeÏ by dokázala vysvûtlit tento pfiípad, nej-
ob‰írnûj‰í vysvûtlení poskytli Warrenovi pfii dobroãinné pfiedná‰ce v létû
1978 v jejich rodném mûstû Monroe v Connecticutu.

Pfiedná‰ka se konala v ãistém a kultivovaném sále mûstské budovy. Byl
nádhern˘, voÀav˘ srpnov˘ veãer a deset minut pfied zaãátkem pfiedná‰ky
byl sál zaplnûn˘ do posledního místa. Posluchaãi, na které nezbylo místo,
si posedali v postranních uliãkách na zem. V‰ichni mezi sebou Ïivû deba-
tovali. V‰ude kolem byla sly‰et slova jako duch nebo exorcismus. Vypadalo
to, Ïe ten veãer znali v‰ichni nûjakou duchafiskou historku, o niÏ se chtûli
podûlit se sv˘m sousedem.

Na pódiu jsou dva men‰í pfiedná‰kové pulty, kaÏd˘ s mal˘m chromo-
v˘m mikrofonem. Pfiesnû v osm hodin se svûtla v hledi‰ti ztlumí, hlasy
publika pfiejdou do vzru‰eného ‰epotu a za chvíli uÏ vchází na pódium
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Warrenovi. Lorraine má na sobû dlouhou tartanovou sukni, nafiasenou
halenku a ãernou sametovou vestu. Ed má modré sportovní sako a ba-
revnû sladûnou tartanovou kravatu.

„Dámy a pánové, dnes bychom se Ed a já s vámi chtûli podûlit o na‰e
záÏitky, které jsme získali v takzvan˘ch stra‰ideln˘ch domech, o nichÏ 
se v poslední dobû psalo v novinách. Chtûli bychom vám ukázat, co jsme
v tûchto domech objevili, a prodiskutovat také nûkteré informace o pfií-
padech, kde byla moÏná komunikace s duchy pfiítomn˘mi na tûchto mís-
tech.“

Ed k˘vne na promítaãe, kter˘ vypíná osvûtlení jevi‰tû. V sále se hned
ozvou vydû‰ené v˘kfiiky. „Ale ne, budou jenom promítat fotografie,“ ozve
se malá dívka, která se pohodlnû uvelebí v sedadle.

„Tady vidíte jeden takov˘ dÛm,“ prohlásí Ed, kdyÏ se na plátnû objeví
první snímek. „Tento dÛm fiadíme do zmínûné kategorie proto, Ïe ta pfiá-
telsky vypadající Ïena, která stojí u okna v pfiízemí, je duch.“

A tak zaãíná jejich pfiedná‰ka… Právû tohle je dÛvod, proã je Warre-
novi pofiádají – jejich cílem není vyprávût duchafiské historky, ale demon-
strovat na konkrétních pfiíkladech, Ïe nadpfiirozené jevy skuteãnû existují,
a vysvûtlovat, jak a proã k nim dochází.

A Ed to také vysvûtluje: „Existence duchÛ není záleÏitost víry. Je to vûc
dÛkazÛ. Otázka vlastnû nezní, jestli k tûmto jevÛm dochází, ale spí‰e proã
k nim dochází. A proã tak neuvûfiitelnû vlezle a dotûrnû zasahují do lid-
sk˘ch záleÏitostí.“

DÛvod, proã zaãali Warrenovi pofiádat vefiejné pfiedná‰ky, je tfieba hle-
dat zhruba na konci ‰edesát˘ch let. Tehdy se uprostfied v‰eobecného expe-
rimentování s alternativními Ïivotními styly vynofiil i znovuobjeven˘
zájem o okultismus. Dvefie do „podsvûtí“, které byly po více neÏ století uza-
vfiené, se z niãeho nic otevfiely dokofián, coÏ mûlo za následek drastick˘
nárÛst nahlá‰en˘ch jevÛ spojen˘ch s negativním spirituálním pÛsobením.
Warrenovi byli skoro okamÏitû zahlceni zprávami o údajn˘ch pfiípadech
napadení ãi posednutí negativními duchy.
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Vût‰ina z dotãen˘ch osob byly osoby ve vûku univerzitních studentÛ.
Tyto závaÏné skuteãnosti Warrenovy mírnû znepokojily a vedly je k roz-
hodnutí zaãít pofiádat pfiedná‰ky v univerzitních kampusech po celé zemi,
pfii nichÏ budou varovat studenty pfied nebezpeãími okultismu. Svá tvrzení
pfiitom dokládali celou fiadou dokumentÛ a dÛkazÛ – diapozitivy, foto-
grafiemi, magnetofonov˘mi záznamy i fyzick˘mi artefakty – a ve sv˘ch
posluchaãích pfiitom zanechávali nesmazateln˘ dojem. O jejich pfiímé
zku‰enosti a v˘zkumy se postupem ãasu zaãala zajímat i ‰ir‰í vefiejnost.

Aãkoli jsou pfiedná‰ky Warrenov˘ch i dnes zamûfieny primárnû na po-
sluchaãe z fiad vysoko‰kolsk˘ch studentÛ, Warrenovi v rámci sv˘ch ãaso-
v˘ch moÏností vystupují i na shromáÏdûních v rÛzn˘ch mûstech nebo
hovofií v rádiu ãi televizi. Díky své upfiímnosti a bohat˘m zku‰enostem se
stali velmi populárními. Jejich uvolnûn˘, informativní a vûcn˘ styl do-
kázal pfiesvûdãit mnoho skeptikÛ a pfiivést je k vífie. Aãkoli Ed a Lorraine
nabízí jasná a zfietelná vysvûtlení spirituálních jevÛ, jsou si také vûdomi
své zodpovûdnosti a závaÏnosti sv˘ch tvrzení. Warrenovi prostû nefiíkají
nic, co by si pfiedtím neovûfiili a co by nemohli doloÏit vûrohodn˘mi dÛ-
kazy a dokumenty.

Bûhem connecticutské pfiedná‰ky publikum ti‰e naslouchalo v˘kladu War-
renov˘ch. Ed a Lorraine rozebírali jednotlivé pfiípady spirituálních jevÛ
a své komentáfie ilustrovali promítan˘mi diapozitivy zachycujícími duchy,
svûtelné fenomény, pfiípady levitace ãi zhmotnûní pfiedmûtÛ. (Dan Green-
burg ve své knize Something’s There /Nûco tam je/ prohlásil, Ïe kdyÏ War-
renovi fieknou, Ïe vidûli ducha, tak ho doopravdy vidûli!). KdyÏ v˘klad
skonãil a svûtla v sále se rozsvítila, zvedly se okamÏitû desítky rukou zvûda-
v˘ch tazatelÛ.

Pfiirozenou souãástí kaÏdé vefiejné pfiedná‰ky manÏelÛ Warrenov˘ch
jsou i otázky a odpovûdi, které následují vÏdy po hlavním v˘kladu. V této
ãásti si lidé mohou sami ujasnit nûkteré sporné a nepochopitelné problé-
my, protoÏe se mohou Warrenov˘ch na cokoli zeptat a na svou otázku
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dostanou pfiímou odpovûì. Pro Eda a Lorraine je to jako pfiátelsk˘ roz-
hovor souseda se sousedem.

„A teì, kdyÏ jste v‰ichni pfiipraveni na to pfiestûhovat se do stra‰idel-
ného domu,“ pobaví Ed auditorium, „mÛÏeme poloÏit první otázku.“ Po-
staví se star‰í muÏ s br˘lemi se zlacen˘mi obrouãky.

„Jsem dost star˘ na to, abych mohl b˘t vá‰ otec, Ede Warrene, ale za
cel˘ svÛj Ïivot jsem nevidûl Ïádn˘ z tûch jevÛ, o nichÏ tady mluvíte. Vy jste
nûkdy vidûl nûjakého ducha? Vidûl jste na vlastní oãi ty levitující pfied-
mûty?“ MuÏ se zase posadí.

„Bûhem svého Ïivota jsem vidûl mnoho, opravdu mnoho materiali-
zovan˘ch duchÛ,“ odpoví Ed do mikrofonu. „Duchy, které jste dnes veãer
vidûl na tûch snímcích, jsem vyfotografoval buì já osobnû, nebo mi pfii-
tom pomáhali specialisté na psychickou fotografii, ktefií se podíleli na vy-
‰etfiování. Tento rok se vlastnû chystáme do Anglie, kde se chceme pokusit
vyfotografovat také Hnûdou Lady z Raynham Hall – tedy Lady Dorothy
Walpole, coÏ je jeden z nejznámûj‰ích anglick˘ch duchÛ. Nedaleko
odtamtud je Borley, místo, které je pr˘ nejpostiÏenûj‰í nadpfiirozen˘mi
jevy v celé Anglii. Já i Lorraine jsme na vlastní oãi vidûli i legendární jep-
ti‰ku z Borley, jak kráãí po cestû. Tentokrát se ji pokusíme i vyfotogra-
fovat.“

Ed usrkne ze sklenice s ledovou vodou a pokraãuje: „Co se t˘ãe levi-
tace – ano, vidûl jsem nejrÛznûj‰í druhy levitací. Ty pfiípady, které jsem
vám dnes veãer ukazoval, byly démonické aktivity, nebyli to lid‰tí du-
chové. Bûhem tohoto pfiípadu jsem vidûl levitovat tfieba dvousetkilovou
lednici. Jindy jsem vidûl, jak se televizní pfiijímaã na konzoli vznesl pomalu
do vzduchu a pak se s ohlu‰ujícím v˘buchem zfiítil na zem. Pfiitom ani
jedna elektronka nebyla rozbitá!“

Ed ukáÏe na vysokou blond dámu, která se postaví, aby poloÏila dal‰í
otázku.

„V Hororu v Amityville cituje autor starou povûst, Ïe zlá duchovní by-
tost nemÛÏe pfiejít pfies vodu,“ zeptá se. „Je to pravda?“
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„Ne, to je jen stará povûra,“ vysvûtlí jí Ed. „Spirituální entity nejsou
vázány fyzick˘mi omezeními – ostatnû ani vzdáleností. UÏ jen tím, Ïe
myslíte na nûjakou spirituální entitu, ji k sobû pfiitahujete.“

Lorraine dá slovo dospívajícímu mladíkovi, kter˘ sedí hned u pódia.
„Co myslíte tím slovem nadpfiirozen˘?“ zeptá se.

„Pokud se podíváte do slovníku, zjistíte, Ïe slovo ‚nadpfiirozen˘‘ zna-
mená aktivitu vyvolanou Bohem nebo Jeho andûly,“ odpovídá na otázku
Lorraine. „Vût‰ina lidí ten pojem ale takhle nechápe. TakÏe my to slovo
pouÏíváme vût‰inou tak, jak je v‰eobecnû chápáno – tedy jako aktivita
zpÛsobená jakoukoli silou ãi agentem, kter˘ není souãástí na‰í tûlesné,
pozemské fií‰e. Kromû toho, fenomény zpÛsobené nelidsk˘mi duchovními
entitami, jsou oznaãovány také jako nepfiirozené aktivity. Jinak fieãeno –
jevy zpÛsobené nelidsk˘mi duchy mohou b˘t povaÏovány za negativní
zázraky.“

Ed pak ukáÏe na Ïenu uprostfied davu. „Kdybych zítra zemfiela,“ zní její
otázka. „stane se ze mû duch?“

„Je to moÏné,“ odpoví Ed. „Ale není to pravdûpodobné. Kdybyste ale
zemfiela náhle a neoãekávanû – fieknûme tfieba pfii nûjaké nehodû – a od-
mítla byste se smífiit se skuteãností, Ïe jste fyzicky mrtvá, tak byste zÛstala
pfiipoutaná k této zemi tak dlouho, dokud byste si neuvûdomila, Ïe jste
mimo hru, tedy Ïe jste mrtvá. Mezitím byste se snaÏila vyfie‰it tento pro-
blém jako duch a svou vazbu k této zemi byste pfii tom pravdûpodobnû
realizovala v nûjakém dobfie známém prostfiedí – tfieba ve va‰em domovû
a podobnû. V téhle situaci pro vás nebude problém pohybovat se v nûm
jako dfiív – budete moci vidût a sly‰et ãleny své rodiny stejnû jako pfiedtím,
oni ale nebudou schopní sly‰et vás. ‚Co se dûje?‘ mÛÏete se pak ptát sama
sebe. ‚Proã si mû nev‰ímají?‘ MÛÏe vás to pak zaãít frustrovat a najdete 
si nûjakou cestu, jak ovládat myslí hmotu – a zaãnete h˘bat s pfiedmûty
nebo tfieba zabouchnete dvefie, abyste upoutala nûãí pozornost. Pfiitom se
vám samozfiejmû podafií jenom to, Ïe svou vlastní rodinu vydûsíte k smrti.
A v tu chvíli si obvykle lidé zavolají mû a Lorraine a my pak pfiijedeme do
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va‰eho domu, trochu si s vámi jako s duchem promluvíme – tak, abyste
dokázala správnû odejít.“

„Jak jste se pÛvodnû dostali k pfiípadu v Amityville?“ ptá se Warreno-
v˘ch opálen˘ gentleman v ragbyovém triku. „A jak se li‰il vá‰ postup od
postupu ostatních vy‰etfiovatelÛ? Co jste pfii vy‰etfiování vlastnû dûlali?“
Ta otázka vyvolá v ostatních souhlas a publikum dává hlasitû najevo, Ïe
chce sly‰et odpovûì.

„Va‰e dlouhá otázka vyÏaduje dlouhou odpovûì, pane,“ varuje ho
Lorraine jemnû.

„To je v pofiádku,“ zvolá muÏ do auditoria.
„Tak dobfie,“ zaãne Lorraine vysvûtlovat. „Zapojili jsme se do toho pfií-

padu poslední t˘den v lednu 1976, kdy k nám domÛ volala jedna mladá
Ïena, televizní producentka z New Yorku. Chtûla vûdût, jestli máme ãas se
podívat do jednoho stra‰idelného domu na Long Islandu. ¤ekla jsem jí, Ïe
moÏná ano, ale Ïe potfiebuju znát víc podrobností. Ona mi pak fiekla
o vraÏdách DeFeov˘ch v roce 1974 a o zku‰enostech rodiny Lutzov˘ch
v tomto domû. Pak mi ta mladá Ïena sdûlila, Ïe její televizní stanice na-
táãela práci parapsychologÛ a dal‰ích odborníkÛ na paranormální jevy,
ktefií vstoupili do domu poté, co z nûj Lutzovi utekli. Nicménû ani po mû-
síci tito vy‰etfiovatelé nedo‰li k Ïádnému konkrétnímu závûru. Chtûla se
nás proto zeptat, jestli bychom v domû neuspofiádali seanci a nesdûlili jim,
jestli za v‰emi tûmi problémy není aktivita nûjak˘ch duchÛ.

Ano, fiekla jsem jí, Ïe mÛÏeme dÛm prozkoumat, ale Ïe seance je 
tro‰ku nûco jiného. Pochopila to. Mezitím jsem zavolala Edovi, kter˘ sou-
hlasil s tím, Ïe bude správné pustit se do vy‰etfiování toho pfiípadu.

KdyÏ jsme pfiijeli na Long Island, setkali jsme se nejprve s Georgem
a Kathy Lutzov˘mi. Lutzovi pfieb˘vali zatím v domû Kathyny matky.
George a Kathy mi fiekli, Ïe se k tomu domu, kter˘ koupili, nechtûjí ani
pfiiblíÏit. Museli jsme jet k nim a vyzvednout si klíãe. Abychom nemûli pfii
vy‰etfiování Ïádné pfiedsudky, odloÏili jsme rozhovor s Lutzov˘mi na po-
zdûji. PoloÏili jsme jim nicménû nûkolik otázek, abychom otestovali jejich
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upfiímnost a autentiãnost. Byli naprosto autentiãtí – byli totiÏ vydû‰ení
k smrti. George nás poÏádal o jedinou vûc. Pokud se opravdu chystáme jít
do jejich domu, bylo by od nás velmi laskavé, kdybychom na‰li kupní
smlouvu a pfiinesli mu ji. Souhlasili jsme a vydali se na místo.“

„DÛm byl opravdu nádhern˘,“ pokraãuje Lorraine a narovná si tarta-
novou ‰erpu pfiehozenou elegantnû pfies sametovou vestu. „Ed zaparkoval
auto na pfiíjezdové cestû, vystoupili jsme a obe‰li budovu kolem dokola,
abychom zjistili, jak na nás to místo pÛsobí. Pak jsme odemkli a ve‰li
dovnitfi.

KdyÏ jsme byli uvnitfi, nejprve jsme spoleãnû s Edem pro‰li cel˘ dÛm,
jedno patro po druhém. První vûc, kterou jsme zaznamenali – dÛm musel
b˘t opu‰tûn ve velikém spûchu. Na stole byl je‰tû perníkov˘ domeãek pfii-
praven˘ na vánoãní oslavy. Na stolech i na podlaze jsme vidûli staré noviny
nûkdy z pÛlky ledna 1976. KuchyÀská linka byla plná jídla, lednice byla
taky plná. Ve sklepû jsme na‰li velk˘ mrazák pln˘ proviantu nejmíÀ za nû-
kolik set dolarÛ. Na su‰áku bylo povû‰ené suché prádlo. Bar byl pln˘ nena-
ãat˘ch láhví rÛzn˘ch alkoholick˘ch nápojÛ, skfiínû plné obleãení, obleky,
‰aty, boty, prostû v‰echno. Na toaletním stolku v loÏnici Lutzov˘ch byla
spousta ‰perkÛ. Nechali tam také evidentnû i památné pfiedmûty, dokonce
i album rodinn˘ch fotografií, které bylo otevfiené, jako kdyby si ho je‰tû
pfied chvíli nûkdo prohlíÏel. Zkrátka a dobfie, ten dÛm vypadal zhruba tak
jako vá‰ dÛm, kdyÏ jste dnes veãer odcházeli na tuhle pfiedná‰ku. Pokud
by si ti lidé celou tu vûc vymysleli, tak by tam urãitû nenechávali v‰echny
ty vûci, vãetnû rÛzn˘ch cenností a pfiedmûtÛ, k nimÏ mûli osobní vztah.“

„Souãástí na‰eho vy‰etfiování byla i seance,“ pokraãuje Lorraine. „Po-
zdûji jsme se do toho domu v Amityville vrátili, abychom v pfiítomnosti
televizních kamer a nahrávacího zafiízení provedli noãní seanci – jak nás
o to pfiedtím poÏádali. Myslím, Ïe tam nakonec bylo dohromady asi sedm-
náct lidí.“

„Sezení se úãastnila tfii psychická média, vãetnû mû,“ vypráví Lorraine.
„Tûmi dal‰ími byla paní Alberta Rileyová a paní Mary Pascarellaová. Jak
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Mary, tak Alberta jsou mimofiádnû citlivá média pracující v jemném transu.
Obû jsou to samozfiejmû profesionálky a obû patfií mezi na‰e milované
pfiátele. Pfied seancí vyuÏil Ed náboÏenské provokace. Vûdûli jsme, Ïe je
tam pfiítomen nelidsk˘ duch a mûl b˘t vyprovokován konfrontací se sva-
t˘mi pfiedmûty. Nevûdûli jsme ale, jak zareaguje.“

„No, k reakci skuteãnû do‰lo,“ pfiik˘vne Ed. „Nûco se dûlo – nebyly to
sice nûjaké v˘raznû hrozivé aktivity – spí‰ se to odb˘valo ve formû fyzic-
k˘ch útokÛ na dobrou polovinu lidí pfiítomn˘ch, pfiedev‰ím na ty osoby,
které bûhem seance plnily nûjakou dÛleÏitûj‰í funkci. Cítil jsem rÛzné
tûlesné projevy, jako tfieba bu‰ení srdce. Tyhle ‚palpitace‘, jak jsem tomu
fiíkal, jsem cítil je‰tû asi tfii t˘dny poté, co jsme ten dÛm nav‰tívili.

NejmíÀ polovina z nás zaÏívala nebo vidûla v domû jevy, které nebyly
úplnû normální. TakÏe – aãkoli seance skonãila celkem fiaskem, to fiasko
zpÛsobil nûjak˘ externí agent.“

V hledi‰ti, poblíÏ postranní uliãky, vstane tmavovlasá Ïena. „Nûkde
jsem sly‰ela, Ïe ten knûz, o nûmÏ se pí‰e v knize o Amityville, nikdy ne-
existoval.“

„Madam,“ odpoví jí Lorraine. „Ten knûz, co se úãastnil toho pfiípadu,
je ná‰ pfiítel. Velmi dobfie ho známe. NejenÏe se mu stalo pfiesnû to, co je
popsáno v knize, ale zaÏil je‰tû mnoho dal‰ích vûcí. Otec trpûl mnohokrát
v dÛsledku úãasti na tomto pfiípadu.“

To byla poslední otázka. Warrenovi podûkují divákÛm a ukonãí pfied-
ná‰ku. Jako obvykle zÛstalo ale mnoho tazatelÛ neuspokojen˘ch. Zatímco
polovina posluchaãÛ opou‰tí pomalu sál, druhá pÛlka se shromáÏdí ko-
lem pódia a hrne se k Warrenov˘m.

„Jak víte, Ïe ti démoniãtí duchové, o nichÏ mluvíte, nejsou jen duchové
lidí – prostû obyãejní duchové?“ zeptá se nûjak˘ muÏ.

„Pane,“ odpoví mu Lorraine, „na zaãátku pfiípadu nûkdy nemÛÏete urãit
rozdíl mezi negativním lidsk˘m duchem a negativním nelidsk˘m duchem.
Obojí se mÛÏe chovat extrémnû zlomyslnû, a nûkdy tyto entity dokonce
pÛsobí zároveÀ. Pouze démonické síly mají ale moc vyvolat neuvûfiitelné
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