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Dark ke stažení PDF Laurie Ballová, New
Yorská novinářka nalezne náhodou v Bronxu
svého dlouho nezvěstného kolegu, Hanka
Stonea. Ten se skrýval v jednom starém

polorozpadlém domě. Laurie ho chce odvést
pryč, Hank však nechce a tvrdí, že ho chtějí
zabít policisté z pekla. Než ho stihne Laurie
přesvědčit, policisté se skutečně objeví. Tři
kostlivci v policejních uniformách. Zatknou
Hanka, naloží ho do policejního auta a

odvezou pryč. Laurie neví co dělat, nakonec
se vydá na nejbližší policejní stanici. Tam
policistům řekne vše, co viděla. Ti ji

samozřejmě nevěří, ale sepíší s ní protokol.
Potom jeden z policistů odveze Laurii domů.
Policista se jmenuje Ray Onedine a narozdíl
od svých kolegů Laurii věří. Vše nasvědčuje
tomu, že něco není v pořádku. Obvykle bývá
v Bronxu velice rušno - rvačky, výtržnictví a
podobně. Dnešní noc však nic. Lidé se totiž
bojí. Laurie chce vědět více. Ray bohužel víc
neví. Dá ji svoji adresu, s tím, že jeho otec o

tom ví více a Laurie ho může kdykoliv
navštívit. Když se Laurie ocitne doma, ihned
zavolá jednomu starému známému, Johnu
Sinclairovy, se kterým se seznámila při

případu s hororovým taxi (viz. JS 064). John
a Suko teď mají hodně napilno. V Londýně
totiž probíhá pátrání po panu Grimesovi,
nebezpečném ghoulovi. Jdou za každou
stopou, která by je přivedla ke ghoulovi.
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Dostanou anonymní telefonát, že byl Grimes
spatřen na jedné opuštěné lodi na Temži. John
a Suko to jedou prozkoumat. Zjistí, že šlo o
past. Na lodi se schovávali dva ghoulové, a
když je zabili a chystali se opustit loď, došlo
k výbuchu. Suko, který stál už na břehu,

zachrání topícího se Johna. Pak akorát uslyší
motor ujíždějícího auta . To byl určitě
Grimes. Když se John vrátí domů, na

záznamníku najde vzkaz od Laurie. Sežene si
povolení od sira Powella a letí se Sukem a
Billem Conollym do New Yorku. V New

Yorku se sejdou s Laurii a odjedou do hotelu.
John chce nejprve zajít za otcem Raye
Onedina, aby se dozvěděl více o svých

protivnících. Jelikož Billovi trvá vybalování
trochu déle, nechají ho v hotelu a odjedou bez

něj. Rayův otec jim řekne starý příběh o
mágu Sinistrovi. Ten vládl na jednom ostrovu

v Indii. Studoval černou magii a kouzlo
woodoo. Po delší době se ho lidé začali bát, a

tak Sinistra setnuli. Jeho hlavu schovali
neznámo kam. Sinistro, bezhlavý mág, však
mohl žít i bez ní. Už přes 300 let hledá svoji
hlavu, aby získal zpátky svoji původní moc.
Doslechl se, že hlava je ukryta někde v New
Yorku. Jeho služebníky jsou kati, kteří stejně
jako on nemají hlavu. Sinistro ale není v New
Yorku sám. Je zde i démon Černá smrt. Ten
se Sinistrem nepřímo spolupracuje. Pomocí
svých policistů-kostlivců se pokouší New
York ovládnout. Když starý muž dovypráví,
zaútočí na byt Onedinovích Sinistrův kat.
John se s ním dá do boje. Nechce ho zabít,

než se dozví, kde se bezhlavý mág ukrývá. To
se nedozví a kat se dá na útěk - Sinistro ho

pomocí magie přenese do své skrýše. Všichni
se vrátí do hotelu a zjistí, že Bill Conolly

zmizel. Vše nasvědčuje tomu, že byl unesen.
A opravdu. Johnovi zavolá Sinistro a sdělí
mu, že Bill je v jeho moci. Přikáže mu, aby
zůstal na hotelu a vyčkal na další pokyny.
John nechce zůstat v nečinnosti a požádá
Laurii, aby v jeho pokoji čekala, až se

Sinistro znovu ozve. Pak se se Sukem vydá
do Bronxu, na policejní stanici, kde slouží
Ray Onedine. Ray Onedine tam ale není, i
když má službu. Jeho tři kolegové Johnovi



tvrdí, že je Ray nemocní. John ani Suko jim
nevěří a než stačí cokoliv udělat, vypadne z
jednoho kumbálu Rayovo zkrvavené tělo.
Policisté jsou prozrazeni a promění se na

kostlivce. Dojde k souboji, při němž zemřou
dva kostlivci, třetí se dá na útěk. John pověří
Suka, aby se postaral o raněného Raye a dá se

do pronásledování. Kostlivec si vezme
policejní auto a John za ním vyjede s autem
půjčeným od Laurie. Mezi tím sdělí Sinistro
Laurii své požadavky. John musí do 24 hodin
najít jeho hlavu a donést mu ji, jinak zabije

Billa Conollyho.
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