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Bytosti nadpřirozené



ANDĚL STRÁŽNÝ

No nekoukej se na mě tak, můžeš si za všechno sám. My jsme 
včera odvedli perfektní práci. Je mi tě líto, to víš, že je. Já? 
Co si myslíš, že já teď zmůžu? Jsem jen anděl. Ano, On může 
všechno. Ale ne vždycky všechno chce. Nemyslím, že by chtěl, 
abys skončil tady a takhle, měl ses nejspíš jen sám rozhodnout. 
Vybrat si, kdy a jak se vydáš na cestu. A ty ses vydal opilý a za 
volant. Cos čekal?

Jistěže vím, jak to bolí. A ještě dlouho bolet bude. Jak ti já 
mám pomoct? Pleteš si moje kompetence. Jsem anděl strážný, 
mám tě ochraňovat. Cože? Ale já tě přece chráním na každém 
kroku. Říkám ti, co je bezpečné a co ne, co bys dělat měl a co 
neměl… Pořád dokolečka. Nebo tys nevěděl, že sedat za volant 
s osmi pivy v krvi není v pořádku? Tak vidíš.

Tady mě už tolik nepotřebuješ, mám tu plno zástupců. Jako 
v každé nemocnici. Klid, klid, brzo někdo přijde a dostaneš 
něco proti bolesti. Selhání? Moje? Pleteš se. Ani nevíš, jak moc 
se pleteš. Byla to naopak výborná práce, opravdu výborná. Ale 
nejen moje, byla nás tam včera spousta a málem jsme si strhli 
křídla. Co se divíš? Myslíš si snad, že jsi na světě sám? Asi 
těžko. Víš, kolik lidí bylo potřeba před tebou chránit? Vždycky, 
když někdo jako ty vyrazí do ulic, mají andělé pohotovost.



Ne, opravdu nevím, jestli se někdy na ty nohy ještě postavíš. 
Jak říkám, nejsem On. Budeš se muset zeptat některého ze 
zástupců. Co to pořád máš se špatnou prací? Tys to pořád 
nepochopil? Měl jsi štěstí, ohromné štěstí. Jsi dnes jediný, kdo 
vyčítá svému andělu strážnému. Jen ty, který jsi řídil. Trvám na 
tom, že my jsme včera odvedli vynikající práci. Protože mohli 
vyčítat jiní. Ne andělé. Lidé. Pozůstalí lidé.



ČARODĚJNICE

Pro pět ran do kozí brady, Mňouku, jak já jsem ráda, že si 
konečně můžu nasadit svoje vlastní tělo. To byl zase den. 
I když, proměnit se v Karkulčinu babičku ještě jde, celou 
si dobu akorát hoví v posteli. Ale když musím zaskakovat 
za Karkulku, to pak necítím nohy! Nejdřív lítat po lese jak 
pometlo a nakonec se ještě kdovíjak dlouho mačkat ve vlčím 
břiše. Tam ti je vždycky smradu… A dneska to navíc myslivci 
trvalo celou věčnost. Vzal si nějakou tupou kudlu nebo co, 
a ještě mě škrábnul za uchem, Mňouku, no podívej se.

Každý si myslí, jaká není výhra dělat čarodějnici. Prý že si 
můžu vyčarovat, co chci, můžu se proměnit, v koho chci, dělat 
si, co chci… Starou bačkoru co chci! U zmijího kousnutí, už 
si ani nepamatuju, kdy jsem si mohla jen tak čarovat sama 
pro sebe! Jednou se umíš proměňovat, Šedimůro, tak přece 
můžeš zaskakovat za každého, kdo si vzpomene, no ne? Pořád 
něco. Jednou v dole zavalí trpaslíka. Šedimůro, mohl by ses na 
chvilku smrsknout, než ho vyhrabou? Nebo vlk si zlomí nohu. 
Šedimůro, mohla bys prosím lítat celý den po lese a nakonec 
sežrat na posezení dva lidi najednou?

Copak lesní tvorové, ti aspoň běhají na vzduchu. Ale takové 
královské rodiny jsou hrozná otrava. Princezna má rýmičku. 
Šedimůro, byla bys tak hodná a mohla za ni chvilku, tak tři 
čtyři týdny, sedět ve věži a počítat pavučiny? Nebo zlatá rybka, 
když jí olysaly šupinky, tu už nikdy. Pokaždé, když mě nějaký 
človíček vytáhl, jsem málem lekla, než si rozmyslel, co vlastně 



chce! To je práce, to je práce… Už si ani nepamatuju, kdy jsem 
naposled mohla celý den strašit sama za sebe. Já, stará poctivá 
čarodějnice.



ĎÁBEL

Tak jsem tady, myslivečku.
Na co koukáš? Sám sis mě přivolal. Volal jsi ďábla, jsem tu. 

Co si přeješ?
Ďábel že nemůže být ženská? To by ses divil, chlapče. My 

jsme Luciferův nápad. Stvořil si pár pekelníků ženského 
pohlaví, zatím prý na zkoušku. Co se mě týká, myslím, že 
to vymyslel báječně, Lucifer se vyzná. A k tobě se to zrovna 
hodí. Proč? No, poslat obvyklého ďábla v myslivecké kami zol-
ce k my slivci v myslivecké kamizolce nějak nemá ten správný 
efekt.

Krásná? Já vím, děkuju ti. To byl taky Luciferův nápad. 
Zvláštní, proč zvláštní? Naopak. Pamatuj si, mysli več ku, že 
krásné ženské nadělají vždycky nejvíc škody. Ale. A jak by 
sis mě představoval. Šerednou, strašnou jak půlnoční bouře, 
peklo aby se mi dívalo z jednoho oka a očistec z druhého? 
To ti navykládali v kostele, viď? Tfujtajbl. Mysli, myslivečku. 
Kdyby hřích nebyl krásný, proč byste to dělali? Ošklivé nejsou 
hříchy, ale až ty následky.

Tak co by sis přál. Peníze, velkou spoustu peněz, chtěl 
by ses ženit. Chápu. Rychtářova dcera je krásná až bůh 
brání. Tfujtajbl, že mi to vždycky ujede… Tahle svatba bude 
maličkost, když hlavní už máš. Její lásku přece, mysli več ku. 
Ne, tyhle věci my nedodáváme, od toho jsou tu ti nahoře. Tfuj.

Nějak ti hrají očka, myslivečku. Myslíš si, že to nevidím, 
ale já vidím všecko. Nevíš, že i ďábel může hledět do duše? 



A v tvé dušičce se líhnou spády, jeden hříšnější než druhý. Ale 
ale, proč by ses styděl, já už viděla věcí… Divil by ses, co si lidi 
navymýšlejí. Takže peníze. A jaká další přání mám zapsat do 
smlouvy? Nic? Už nic nechceš? Ale ale… Nelži, myslivečku, 
lhaní je veliký hřích. To, co jsem viděla před chvílí, to nic? 
Nemusíš nic říkat, stačí přikývnout. Tak vidíš. Připsáno.

Cena? Obvyklá, myslivečku, upíšeš nám svou duši. Splníme 
ti všechna přání a až se tvé dny naplní, budeš náš. Navěky. 
Skoro všechna, krom tedy té lásky, ale tu už jsi získal. Už ti 
zase hrají očka, myslivečku. Tak platí? Dobrá. Ano, vlastní 
krví. Ale neboj se.

Já ti to pak pofoukám.



KOUZELNÁ BABIČKA

Pokračuj, chlapče, pokračuj, jdi pěkně dál, rovnou z nosem. 
Asi po padesáti krocích přijdeš na rozcestí, vlevo dojdeš 
k čertovskému mlýnu, vpravo k zakletému zámku, kde drak 
hlídá princeznu, můžeš si vybrat. Co? Ano, babička jsem, ale 
kouzla už jsem díkybohu všechna dávno zapomněla, jdi si 
pěkně dál svou cestou.

Buchtu? To teda nechci, děkuju pěkně. Jenom se koukni, 
všechny zuby mám nadranc z těch vašich buchet. Toho cukru, 
co do nich dávají… A jak dlouho už je vláčíš v tom svém 
uzlíku, přiznej se, čtrnáct dní aspoň, nemám pravdu? Tak co 
se divíš, tuhle laskominu by nerozkousal ani pes baskervillský, 
natož já.

Přání? S těmi už jsem dávno skončila, a ještě že tak, aspoň 
se začnete snažit sami. Moc dobře je znám, ty vaše požadavky! 
Jeden větší nesmysl než druhý. Chtěli byste pokud možno 
úplně všechno a pokud možno úplně zadarmo. A přitom 
opravdu potřebujete všichni jenom jediné: fungující mozek 
v hlavě. A zajímavé je, že o ten mě ještě nikdo nepožádal, 
každý má svého rozumu víc než dost. Tak si s ním poraďte 
sami, jak umíte.

Co tady teda dělám? Pár pohlavků bys nechtěl? Odpočívám, 
s tvým dovolením! Já jsem už stará osoba, jestli sis nevšiml. 



Mám od toho věčného vysedávání v lese, déšť nedéšť, horko 
nehorko, klouby v trapu, o záduše ani nemluvím! A kvůli 
čemu to všecko? Aby si nějací usmrkanci ušetřili práci? Za 
buchtu, za kterou by zasloužili leda tak pár pohlavků? Ani mě 
nenapadne, abys věděl. Na takovou službu, mladíku, se můžu 
leda tak vyprdnout.



O autorce

Láska k písmenům ji zavedla na literární dráhu a láska 
k divadlu na jeviště. Píše povídky, básně a divadelní hry 
jak pro dospělé, tak pro děti, v oblibě má hlavně krátké, 
koncentrované literární útvary. Momentálně provozuje 
webovou stránku www.zenskamonologika.cz, kde publikuje 
divadelní monology pro ženy a dívky.



Dosud vyšlo

Michaela Burdová
Terienina minulost

Vítejte zpět v Mianthilii! Vraťme se v Terienině minulosti k zrodu nesmrtelné lásky 
mezi ní a nejstrašlivějším válečníkem temného pána. Nová povídka k fantasy sérii 

křišťály moci od Michaely Burdové!
Válka skončila. V zemi vládne mír. Ale Terien ho necítí. V jejím srdci je bolest. 

Dokáže se někdy smířit se smrtí své jediné lásky? Odpovědi hledá ve svých 
vzpomínkách. Vrací se tak do doby, kdy by ji ani ve snu nenapadlo, že by se mohla 

zamilovat do otcova válečníka. Strach ale brzy nahradí touha a vzrušení. Láska je ale 
něco, co se jejímu otci, temnému vládci, příčí. Terien tak ještě netuší, že ji čeká nejtěžší 

boj v jejím životě.
Terienina minulost v eshopu

Jan Milštain
Dikobrázky z kroniky  –  politická satira

Mnoho našich občanů oprávněně ptá se, kolik „slavných“ politiků ještě skončí v base. 
Kniha popisuje veršovanou satirou a ilustračními kresbami různé nešvary naší 

politické scény.
Dikobrázky z kroniky v eshopu

Magdalena Čevelová
Marketing bez reklamy

10 účinných marketingových nástrojů pro malé firmy
Chcete mít dostatek zakázek, a přitom neutratit ani korunu za reklamu? Jste-

li živnostník, nezávislý profesionál nebo malá firma, je to docela dobře možné. 
Kniha Marketing bez reklamy vám představí 10 postupů, které mohou být pro vaše 

podnikání dokonce účinnější než placená inzerce, a krok za krokem vás provede jejich 
používáním.

Marketing bez reklamy v eshopu

Jaroslav Smola
Malé sci-fi povídky

Děj některých povídek je zasazen do historicky známých období a to přináší otázku, 
zda se to opravdu mohlo stát? Jiné povídky jsou rámovány místopisem autorova 
rodného kraje a proto čtenáři znalého jižního Plzeňska mohou být některé názvy 

známé.
Malé sci-fi povídky v eshopu

http://www.databook.cz/terienina-minulost-1910
http://www.databook.cz/dikobrazky-politicka-satira-1845
http://www.databook.cz/marketing-bez-reklamy-1715
http://www.databook.cz/male-sci-fi-povidky-1629


Ondřej Švára
VIDEOHRY: historie virtuální zábavy

Život je hra. I když se to nezdá, od kolébky až po hrob jsme ovlivňováni zábavou. 
Kniha VIDEOHRY: Historie virtuální zábavy je unikátní kniha zaměřená na 

komplexní historii elektronické zábavy. Dozvíte se o historii počítačových her 
a videoher ve světě i u nás od druhé světové války až po současnost.

VIDEOHRY: historie virtuální zábavy v eshopu

Eva Votavová
Odvážná záměna

Hrabě Drake Stirling se po několika letech vrací do své rodné Anglie, aby se oženil. 
Jeho snoubenka Elizabeth, kterou však dosud neviděl, má na domluvený sňatek úplně 

odlišný názor. Miluje Nathaniela a za žádnou cenu si hraběte vzít nechce.
Odvážná záměna v eshopu

Markéta Tkadlecová
Nebezpečná krása

Chcete se odpoutat od všedních dní? Máte rádi tajemné a romantické příběhy? 
U romantického hororu Nebezpečná krása si jistě přijdete na své.

Nebezpečná krása v eshopu

Julie Crhová
Člen rodiny

Čerstvě vystudované vysokoškolačce je nabídnuto zaměstnání, o které dlouho 
usilovala. Chvíli před podpisem smlouvy si uvědomí, že by na dané pozici nebyla 

šťastná a udělá pro své okolí naprosto nepochopitelný krok - rozhodne se odjet 
pracovat do zahraničí jako au-pair.

Člen rodiny v eshopu

http://www.databook.cz/videohry-historie-virtualni-zabavy-1602
http://www.databook.cz/odvazna-zamena-1575
http://www.databook.cz/nebezpecna-krasa-1560
http://www.databook.cz/clen-rodiny-1842
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