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ke stažení PDF Belphégor se rozhodne JS
před jeho smrtí co nejvíce potýrat. Zmenší
ho, Suka a Le Braca na ještě menší velikost.
Pak je dá každého jednotlivě do skleněných
baněk. K JS pak dá jedovatého pavouka. Ten
připadá prťavému Johnovi obrovský. Pomocí
beretty se mu podaří pavouka oslepit a zranit.

Když už to vypadá, že pavouk prohraje,
vezme ho Belphégor do pinzety a rozdrtí. Pak

vezme do ruky komisaře Le Braca a
propíchne ho jehlou. Dá ho do krabice a jako
varování ho pošle francouzské policii. JS je
Belphégorovím chováním zdrcen a zuří.

Naštve Belphégora a ten ho smete i se Sukem
ze stolu. Při tom ztratí oba vědomí. Jane
dorazí do Paříže. Ubytuje se ve stejném
hotelu jako JS. Dozví se, že JS se v hotelu
nenachází a vstoupí do hotelového výtahu,
aby sjela do baru, kde chce počkat na prof.
Zamorru. Výtah ale nezastavuje a jede stále
níž. Jane tuší útok temných sil. Výtahem
sjede až do garáží, kde ji napadnou dva
trpaslíci. Jane se jejich otráveným šipkám
vyhne a jednoho trpaslíka zneškodní.

Druhému se podaří otrávit kolemjdoucího
člověka a zmenšit ho. Jane zneškodní i tohoto
trpaslíka. Pak přijede policie. Všemu velí
komisař Fleuve. Ten nechá zmenšeného
člověka a trpaslíky odvézt do vězení. Jane
vezme na policii, aby sepsali protokol a Jane
mu tam řekne důvod své návštěvy. Komisař
Fleuve dostane během výslechu balíček. V

něm se nachází mrtvola zmenšeného
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komisaře Le Braca. Fleuve je hned k Jane
důvěřivější. Pak přijde na policii prof.
Zamorra. Akorát, aby zabránil útoku

trpaslíků, kteří se osvobodili z vězení a chtěli
zabýt Jane. Zamorrovi se podaří trpaslíky
zajmout. Jane, Zamorra, komisař Fleuve a
další lidi se vydají pod vedením jednoho

trpaslíka do Belphégorovi skrýše. Trpaslík s
nimi nepracuje dobrovolně - má strach ze

Zamorrova amuletu. Dovede je až ke vstupu
do skrýše, otevře ji a spustí poplach. JS a

Suko se probudí spoutaní v umyvadle, kde je
chce Belphégor zřejmě utopit. Podaří se jim
osvobodit a protože nikdo není v dohledu,
utečou. Schovají se pod jednou převrácenou
miskou na podlaze. Pak se vrátí Belphégor a
jeho trpaslíci. Všimnou si, že zajatci zmizeli a
zahájí pátrací akci. V tu chvíli, kdy je objeví
Shao, ozve se křik nějaké trpaslíka a hned na
to vtrhne do laboratoře skupina lidí v čele se

Zamorrou a Jane. Ti se dají do boje s
trpaslíky. Shao vezme do ruky Johna a Suka a
položí je na stůl. Belphégor ji přikáže, aby je
ihned zabila, Shao ale odmítne - není zcela
pod jeho vlivem. Belphégor se toho tedy

ujme sám. Vytáhne ohnivý bič a zaútočí. Než
stihne někoho zranit, vytrhne Jane jednomu
trpaslíkovi foukačku a střelí Belphégorovi

šipku do krku. Účinek je ohromující - čaroděj
s ohnivým bičem se začne zmenšovat, až

úplně zmizí. V tu chvílí pomine jeho kouzlo a
ze všech trpaslíků se stanou normální lidé.
Belphégor však zřejmě nezemřel a ještě o

sobě dá vědět.

 

http://mob.sportnutracz.top/knihy/John Sinclair - Na stopě hrůzy: Skleněná cela

