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stažení PDF John zmizí spolu s neznámým
démonem do neznáme dimenze. Cestou se
nějak rozdělí a John se octne v neznámém
světě sám. Bez svého křížku. Ovšem úplně
bezmocný není - má s sebou dýku, berettu a
Desterův meč. Nazdařbůh vyrazí do pusté
krajiny. Po určité době se kolem něho začne
rozestupovat země a vzniknou hluboké
kruhové jámy, mezi kterými je jen malí

kousek zeminy, po kterém se dá sotva přejít.
Po chvílí se ze z každé díry vynoří jedno
chapadlo zakončeno lidskou hlavou. Tato
chapadla Johna napadnou. Na malém

prostoru se mu velice těžce bojuje, pomocí
dýky a meč však pár chapadel zlikviduje. Pak
přijde onen démon, se kterým se John přenesl
do této dimenze. Od něho se dozví potřebné
informace. Nachází se ve světe tvořícím

jakousi hranici mezi Spukovou a
Asmodininou říší. Díry, které jsou všude

kolem, vedou do labyrintu, nacházejícím se v
jiné úrovni tohoto světa. Do labyrintu bývají
odvádění neposlušní démoni, zrádcové a

nepřátelé, aby v něm zemřeli strašnou smrtí.
Mimo jiné tam byla odsouzena i Glenda.

Démon dá příkaz chapadlům, a ta se vrhnou
na Johna ze všech stran. Johnovi se podaří
balancovat mezi jámami a zneškodnit další
chapadla. Pak se vrhne na démona a spolu s
ním se zřítí do jedné z jam. John jen doufá, že
přistání v labyrintu bude měkké. Mezi tím se

Myxin, Kara a Suko vzpamatovávají z
Johnova zmizení. Nikdo z nich netuší, jak
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Johnovi pomoct. Suko převezme křížek a
rozjede se do kanceláře. Spolu s Billem

pročítají materiály a spisy a pokoušejí se najít
skrýši doktora Smrt. Jediné na co narazí, je

podivná zelená mlha, vznášející se na
Antarktidě. Zřejmě to není mlha smrti, avšak
má zřejmě spojitost s něčím jiným. Právě na
Antarktidě se totiž kdysi nacházel vstup na

hřbitov na konci světa, jednu z dimenzí Černé
smrti. A docela nedávno se objevil Zelený
džin, služebník Černé smrti. Třeba mlha
souvisí s ním? Teď však není na mlhu čas!

Musí nejdříve pomoct Johnovi. Myxin a Kara
se přesunou k Planoucím kamenům, kde chce

Kara magii navázat spojení s Johnem.
Bezúspěšně. Stále ho nemůže nikde zachytit.

Musí najít předmět, který je s Johnem
magicky spojený a s jeho pomocí to zkusit
znovu. Tím předmětem je křížek. Vezmou si
ho od Suka a znovu se pustí do zaříkávání.
John a démon se dostanou do labyrintu. Zde
už nejsou žádná chapadla a démon je proti
Johnovi bezmocný. Slíbí mu tedy, že ho
zavede ke Glendě. Po dlouhém putování

spletitými chodbami zaslechnou nějaký křik.
Glenda zřejmě narazila na horise, démony,

kteří žijí v tomto bludišti a zabíjejí
odsouzence. John a démon vyrazí kupředu a
dorazí včas. Glenda je v obklíčení dvou
horisů. John se na ně vrhne a pomocí

Desterova meče je zabije. Démon se chopí
šance a napadne Glendu. John si toho všimne
včas a Glendu zachrání. Démon se změní na
prach. Johnova radost netrvá moc dlouho.

Když je teď démon mrtvý, nemůže John sám
najít cestu ven. Navíc se objeví Asmodina v
doprovodu černých andělu a chce to s ním
skoncovat jednou provždy. Promění se na
Apepa a vrhne se na něj. John má na obranu
jen dýku a meč. S tím rozhodně nemůže

zvítězit. Obří had hravě proráží stěny bludiště
a John a Glenda mají štěstí, že jsou ještě na
živu. Zrovna ve chvíli, když kolem sebe

začne Apep plivat oheň, rozzáří se Johnovo
okolí stříbrným světlem. John a Glenda
začnou stoupat do vzduchu a mizet z této

dimenze. Pod sebou uvidí labyrint, hroutící se
následkem požáru, vzteklého Apepa a několik



hořících černých andělů. A pak se objeví u
Planoucích kamenů. Kařina magie byla
silnější a podařilo se ji přivolat s pomocí
křížku a meče Johna a Glendu zpátky.
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