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stažení PDF Will Mallmann si chce udělat
dovolenou v malé poklidné vísce jménem

Waldeck. Tam se seznámí s Karin
Beckerovou, se kterou si hned padnou do

oka. Jeden večer se spolu vydají na
procházku po okolí. Cílem jejich cesty je

tajemný kámen. Místní o něm povídají, že je
ze samotného pekla. Když dvojice dorazí na
místo, spatří kostlivce, jak si to žene rovnou
ke kameni. Kostlivec kámen obejme, a ten ho
pohltí do sebe. Will i Karin jsou vystrašeni a
ihned se vydají zpátky do vesnice. Tam

panuje pozdvižení - hrobník, který pohřbíval
jednu mrtvolu, tvrdí, že se kosti jednoho
nebožtíka složili dohromady a vznikl
kostlivec. Ten pak odkráčel směrem k

tajemnému kameni. Will se začne o případ
zajímat více. Ze začátku zavolá Johnovi do
Londýna, aby přijel a trochu se na to mrknul.
Potom Will požádá kněze, aby ho zavedl k

místní kostnici, kam ukládají kosti nebožtíků.
Farář Willovi vyhoví a do kostnice ho

zavede. Tam najdou jen obyčejné kosti. Když
chtějí odejít, ozve se najednou strašlivé

sténání a volání o pomoc. Duch jim stačí říct
svoje jméno - Albertus Krogmann, a pak
umlkne. Will se faráře na to jméno ihned
zeptá. Farář ví jenom to, že zde žil za
třicetileté války a byl krutým magistrem

inkvizice. Další den přijede JS. Will mu poví,
co se prozatím stalo a co se dozvěděl. John se
ubytuje v hostinci. Pak se na vesnici snese
nějaké kouzlo, které všechny uspí. Na Johna
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kouzlo neúčinkuje, protože ho chrání křížek.
Vydá se na průzkum. Zjistí, že všichni spí a
nemůže je probudit. Rozhodne se jít do
kostnice, o které mu říkal Will. Po cestě
narazí na faráře. Ten měl v době kouzla na
krku křížek a taky neupadl do spánku. Farář
se k Johnovi připojí. V kostnici řádí duch
magistra Krogmanna. Křičí cosi o svém

návratu a o tom, že si odvede lidi z vesnice.
Potom se začnou kosti hýbat a složí se z nich
kostlivci. JS se s nimi dá do boje, nakonec je
však odražen bokem a kostlivci vypochodují
ven. Za pomocí faráře se dá JS do kupy.

Sleduje kostlivce až do vesnice. Kostlivci tam
sbírají spící lidi a odnášejí je směrem ke
kameni. U kamene se kostlivci s oběťmi

shromáždí. Krogmann začne vyvolávání a z
kamene vystoupí bytost z kosmu. Ta

potřebuje lidi, aby je mohla odvážet jako
otroky a pokusné objekty do svého světa.

Krogmann mu v tom kdysi pomáhal, pak byl
ale zabit a bytost z kosmu zůstala bez
pomoci. Teď se však probrala a oživila

Krogmanna, aby mohli pokračovat v práci.
To se Johnovi nelíbí a pustí se s Krogmannem
do boje. Krogmann má sice meč a JS jen

díku, nakonec stejně zvítězí. Konečnou smrtí
Krogmanna je zničena i skála a bytost z jiné
dimenze. Kouzlo pomine a vesničané se

probudí.
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