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7

K A P I T O L A

PRVNÍ

H    luboko v  zelených lesích Oregonu se 
ukrývá malé a zdánlivě obyčejné měs-
tečko. Jako v  každém jiném americ-
kém městě je i tady plno obchodů, res-

taurací, rodinných domků a  samozřejmě také 
škol. Zkrátka město jako každé jiné. Ničím neura-

zí, ničím nenadchne. Každoročně jím bez zastave-

ní projedou tisíce lidí v domnění, že tady nenajdou 

vůbec nic zajímavého ani jedinečného. Přitom by 

tu stačilo strávit pár minut a  každému by hned 

bylo jasné, že v  Salemu nežijí obyčejní lidé – ale 

příšery!

Nemyslete si ale, že život ve městě příšer je jed-
na velká jízda. Kdepak, nic takového. Salemští si 
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už pomalu ani nevzpomínají, kdy ve městě napo-
sledy propukl nějaký skandál nebo se odehrálo 
nějaké drama. Malicherné hádky o to, který hřbi-
tov bude pořádat Ples duchů aneb Oslavu šťastně 
zesnulých, už nikoho nezajímají. V Salemu zkrát-
ka panuje taková nuda, že tou největší událostí je 
začátek nového školního roku na Monster High.

Pondělí brzy ráno: Panty skřípou a  zrezivě-
lá kovaná železná brána se otevírá. K Monster 
High se valí dav studentů. Tísní se mezi nimi 
i  drobná šedá dívka, chrlička oblečená do  rů-
žových lněných šatiček přepásaných šálou 
od Strašmèse. Dívka se pomalu prodírá davem. 
Musí dávat pozor na  svá zavazadla od  Loui-
se Kretona, na  svého ochočeného gryfa Rouxe 
a hlavně na své ruce. Rozhodně nemá v úmys-
lu si první den na  nové škole roztrhnout šaty. 
Chrliči jsou totiž z kamene, a jsou proto nejen 
strašně těžcí, ale mají i strašně ostré drápy.

„Pardonnez-moi, madam,“ zašvitoří Rochelle 
Goylová svým okouzlujícím scařížanským pří-
zvukem, když zdolá schody před budovou školy. 
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„Nerada bych vás obtěžovala, ale nehledáte náho-
dou toto?“

Rochelle se sehne, sebere ze země hlavu s ha-
vraními vlasy a rudými rty a podá ji vysoké bez-
hlavé postavě, která stojí vedle vstupních dveří.

„Děkuji ti, děvče! Hlava mi doslova pořád ně-
kde lítá! Nedávno mě totiž zasáhl blesk a doktoři 
tvrdí, že od  té doby mám pomatenou mysl. Ale 
žádný strach, nebude to trvat věčně,“ prohlásí ře-
ditelka Krváková a usadí si hlavu na krk. „Pověz 
mi, znám tě? V  mém současném stavu mi dělá 
problémy vybavovat si obličeje, jména a vlastně, 
mám-li být upřímná, skoro cokoliv.“

„Ne, madam, určitě mě neznáte. Jsem Rochelle 
Goylová ze Scaříže a budu bydlet na nové koleji.“

„Naše pověst nejlepšího vzdělávacího ústavu 
pro příšery přilákala tolik zahraničních studentů. 
Mám z toho opravdu nesmírnou radost. Říkáš, že 
jsi ze Scaříže? Jak jen ses sem dostala? Doufám, že 
jsi nepřiletěla na hřbetě toho tvého roztomilého 
gryfa,“ strachuje se ředitelka Krváková a mávne 
rukou k jejímu neposednému zvířátku.
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„Podle odstavce 11.5 Chrličích zásad slušné-
ho chování se nemá sedět ani na nábytku, natož 
na  domácích mazlíčcích! Přiletěli jsme Vlkod-
lačími chlupolinkami, velice spolehlivá společ-
nost. V letadlech dokonce mají vyztužené ocelo-
vé sedačky pro kamenné pasažéry,“ pochvaluje 
si Rochelle a prohlíží si svou štíhlou, ale těžkou 
� guru. „Madam, poradila byste mi prosím, kudy 
se dostanu ke koleji?“

Než ředitelka Krváková stihne odpovědět, pro-
žene se kolem nich něco neprostupného, mokrého 
a neuvěřitelně studeného a jako obrovská vlna to 
srazí Rochelle k zemi. Dívku i Rouxe zahalí hus-
tá neproniknutelná mlha. Rochelle zvedne hlavu 
a  zahlédne malou baculatou ženu se šedivými 
vlasy, která se valí davem jako tsunami a válcuje 
všechno, co se ocitne na dva metry od ní.

Vodní žena odmrští nic netušícího upíra ke zdi 
a  v  tu chvíli na  ni ředitelka Krváková zavolá: 
„Slečno Sue Namiová?“

Žena zaslechne ředitelčin pronikavý hlas, otočí 
se a pochoduje zpátky k nim. Na zemi po ní zůstá-
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vají kaluže. Když přijde blíž, Rochelle si s údivem 
všimne, že slečna Sue Namiová má tmavě � alovou 
kůži, zářivě modré oči a  neforemnou postavu. 
Stojí před ní s rozkročenýma nohama a rukama 
položenýma na beztvarých bocích a vypadá jako 
zápasnice, nebo spíš jako zápasník.

„Ano, madam?“ vyštěkne slečna Sue Namiová 
hlasitě.

„Tahle mladá dáma je naše nová studentka. 
Mohla byste ji prosím odvést na kolej?“ požádá ji 
ředitelka Krváková a znovu se obrátí k Rochelle. 
„Jsi v dobrých rukou. Slečna Sue Namiová je moje 
nová děszástupkyně.“

Za běžných okolností měla ředitelka Krváková 
školní tresty, které se vykonávají v katakombách, 
pevně pod kontrolou, ale v obavách, aby studenti 
nezačali její dočasné roztržitosti využívat, povo-
lala slečnu Sue Namiovou a pověřila ji dohledem 
nad všemi kázeňskými přestupky.

„Nedospělé stvoření, popadni svůj kufr a  tu 
svou hračku a pojď za mnou,“ oboří se slečna Sue 
Namiová na Rochelle.
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„Roux není hračka, ale můj ochočený gryf. Ne-
rada bych vás – a vlastně kohokoliv jiného – my-
sti� kovala. Chrliči pravdu neberou na  lehkou 
váhu.“

„Pravidlo číslo jedna: Když máš otevřenou pusu, 
znamená to, že mluvíš. Pravidlo číslo dvě: Když se 
ti hýbou nohy, znamená to, že jdeš. V případě, že 
nezvládáš tyhle dvě činnosti provozovat najednou, 
soustřeď se prosím raději jen na  tu druhou,“ vy-
štěkne slečna Sue Namiová, pak se k Rochelle otočí 
zády a vypochoduje z monumentálních vstupních 
dveří.

Jakmile Rochelle vstoupí na  posvátnou půdu 
Monster High, okamžitě se jí strašně zasteskne 
po domově. Nic není jako doma a všechno jí při-
padá strašně cizí. Je zvyklá na zdi potažené přepy-
chovými textilními tapetami, na ozdobné římsy ze 
zlatého listí a na obrovské křišťálové lustry. École 
de Gargouille, škola, na  kterou chodila předtím, 
totiž sídlí v zámku, ve kterém dřív bydlel scařížský 
hrabě, a není proto až tak překvapivé, že výzdoba 
na  Monster High Rochelle trochu zaskočila. Mo-
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derní � alová šachovnicová podlaha, zelené zdi 
a růžové skříňky ve tvaru rakve, nemluvě o bohatě 
zdobeném náhrobku hned za  vstupními dveřmi, 
který studentům připomíná, že ve  škole je zaká-
záno výt, pouštět chlupy, šroubovat si končetiny 
a budit netopýry spící na chodbách.

„Pardonnez-moi, slečno Sue Namiová, ale 
opravdu tady máte netopýry? Určitě víte, že ne-
topýři mohou přenášet řadu nemocí,“ pípne Ro-
chelle. Slečna Sue Namiová se žene vpřed a  Ro-
chelle musí svýma krátkýma šedýma nohama 
pořádně kmitat, aby promočené ženě stačila.

„Na Monster High zaměstnáváme očkované ne-
topýry. Pojídají přemnožený hmyz a pavouky, a sta-
rají se nám tak ve  škole o  rovnováhu. Vzhledem 
k tomu, že jistí studenti si do školy nosí živý hmyz 
k obědu, jsou netopýři velice váženými členy škol-
ního uklízecího sboru. Jestli se ti na nich něco ne-
líbí, stěžuj si u paní ředitelky, ale doporučuji ti, aby 
sis předtím důkladně ověřila, že má hlavu na svém 
místě,“ zamručí slečna Sue Namiová, proletí ote-
vřenými dveřmi a  vrazí do  ploužící se zombie.
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Ohromený zombík otupěle zavrávorá a sesune 
se k zemi. Rochelle i Roux po něm soucitně poku-
kují, ale slečna Sue Namiová se žene dál a vůbec 
nebere ohled na  to, jakou spoušť po  sobě svým 
bezohledným pochodem zanechává.
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„Nechci vám radit, jak se máte chovat, madam, 
ale musím se vás na něco zeptat. Jste si vědoma 
toho, že za tu krátkou dobu, co jsme na cestě, jste 
porazila už několik příšer?“ zeptá se Rochelle co 
nejopatrněji.

„V  rámci zachování školní kázně jsou tako-
vá opatření nezbytná. Přestaň se loudat a přidej 
do kroku, mám na práci i jiné věci!“ vybafne na ni 
slečna Sue Namiová. „Jestli zvládneš jít a poslou-
chat zároveň, dozvíš se něco o škole, jestli ne, tak 
si alespoň připomenu, kde co je! Napravo od tebe 
je laboratoř zcela vyšinutého vědce. Nepleť si ji 
s laboratoří šíleného a vyšinutého vědce, která je 
v katakombách a právě se opravuje.“

„Není to zbytečně matoucí?“ uvažuje Rochelle 
nahlas. Nakoukne do místnosti, ve které je plno 
Bunsenových kahanů, lahviček s barevnými teku-
tinami, umělohmotných ochranných brýlí, bílých 
laboratorních plášťů a nespočet podivně vypada-
jících přístrojů.

„Tvou otázku považuji za  bezpředmětnou, 
a proto jsem se rozhodla na ni neodpovídat. Po-
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kračujeme v prohlídce. V této laboratoři se ko-
nají hodiny šílené vědy, v  nichž se studenti učí 
vyrábět řadu věcí. Například tělové mléko pro 
příšery se šupinatou kůží, protiplísňové kap-
ky pro dýňové hlavy, srstí sérum pro chlupáče, 
organický olej pro příšery s mechanickými sou-
částkami, mimořádně silnou ústní vodu pro 
mořské příšery a mnoho dalších,“ vysvětluje sleč-
na Sue Namiová. Po chvilce se zastaví, otřepe se 
jako pes po koupeli a všechny v okruhu jedno-
ho metru postříká vodou. Chrliči jsou naštěstí 
odolní vůči vodě, takže Rochelle i její šaty zůsta-
nou suché.

„Miluju vodu, ale tohle bylo fakt nechutný,“ 
ušklíbne se mořská příšera se šupinatou kůží 
a otírá si obličej do síťovaného šátku. Má na sobě 
skvěle padnoucí zářivě růžové kraťásky a na no-
hou gumové žabky.

„Ty aspoň nemáš na hlavě srstafro,“ fňuká ele-
gantně oblečená vlkodlačice a pročesává si hustou 
hřívu dlouhých kaštanově hnědých vlasů, ze kte-
rých kape voda.

130x200_Ghulmosky.indd   16 9.7.13   16:05



17

„Lagoono Blueová, Clawdeen Wolfová, to oprav-
du nemáte nic lepšího na  práci než postávat na 
chodbě a stěžovat si? Jste přece chytré, ctižádosti-
vé příšery, běžte si stěžovat někam, kde vás nikdo 
neuslyší.“

„Bonjour,“ zamumlá Rochelle tiše a rozpačitě 
se na Lagoonu a Clawdeen usměje.

„Šaty přepásané šálou od  Strašmèse? To je jak 
vystřižený z  Márnicovýho magazínu! Naprosto 
děsdokonalý,“ pochválí ji Clawdeen. Rochelle je tak 
úžasně vymóděná, že na  ni evidentně udělala do-
jem. 

„Merci bu-coup,“ zašvitoří chrlička a pospíchá 
za rázující slečnou Sue Namiovou.

„Dál tady máme zvonici, za ní nádvoří a straš-
jídelnu. Přesně v  tomhle pořadí. Nalevo je tělo-
cvična, hřiště na rakevbal, jekstudovna a nakonec 
strachárna, kde se učí ďábelská kuchyně,“ chrlí 
rychle slečna Sue Namiová a  jako bouřka, která 
za sebou zanechává louže, se žene velkými � alo-
vozelenými chodbami.

Vrazí do řady růžových skříněk, které vypadají 
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jako rakve, zatočí do přilehlé chodby a dál pokra-
čuje ve svém průvodcování.

„Tady je hřbitov, kde se konají hřbitovní tance, 
jedna z forem tělesné děsvýchovy. Můžeš si vybrat, 
jestli dáš přednost jim, nebo se přidáš ke skřípo-
tímu týmu. Ten trénuje hned vedle v bludišti. Pak 
tady máme katakomby, kde se odpykávají tresty, 
a konečně taky knihghúlovnu, kam budeš chodit 
na  hodiny ghúlské literatury a  příšeropisu aneb 
dějin příšer.“

„Neměla byste náhodou mapu?“ zeptá se Ro-
chelle své průvodkyně zdvořile a Roux po ní z dív-
čina ramena vrhá roztomilé pohledy. „Paměť mi 
sice funguje dobře, ale když si mám zapamatovat 
cestu, najednou mám v hlavě samé piliny.“

„Mapy jsou pro příšery, které se bojí ztratit, 
nebo pro ztracené příšery, které se bojí, že je ně-
kdo najde. Ani jeden případ se tě netýká. Navíc 
pro teď si vystačíš s tím, když budeš vědět, kde je 
upírárium. Tam se na začátku školního roku koná 
úvodní shromáždění.“

„Ale já nevím, kde je upírárium.“
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„V tom případě ti radím, abys to zjistila.“
„Nemohla byste mi to prosím říct?“
„V  žádném případě. Musíme se držet plánu 

a upírárium v plánu není. Přidej do kroku,“ po-
ručí jí slečna Sue Namiová, otevře dveře ve tvaru 
rakve a vejdou do dalšího křídla školy.

Společně projdou dlouhou a  poněkud prázd-
nou chodbou, na jejímž konci začíná růžové toči-
té schodiště. Vypadá staře a ošlapaně.

„Pardonnez-moi, madam, ale tohle schodiště 
nevypadá příliš bytelně – nejspíš nesplňuje nej-
novější požadavky na obecnou bezpečnost. Podle 
odstavce 1.7 Chrličích zásad slušného chování je 
mou povinností upozornit ostatní na  jakékoliv 
nebezpečí, a proto vás varuji: Tohle schodiště je 
nebezpečné!“

„Přestaň se bát. Zníš jako promočená ponož-
ka!“ vyštěkne slečna Sue Namiová a Rochelle oka-
mžitě zmlkne.

Vyrazí se svým kufrem od Louise Kretona na-
horu a růžové schodiště pod její váhou unaveně 
vrže. Znovu se jí zasteskne po domově. Najednou 
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jí chybí úplně všechno. Gotické oblouky její oblí-
bené katedrály i uhlazená, a přesto hrubá mluva 
Scařížanů. Nejvíc jí ale teď – ve chvíli, kdy musí 
sama vláčet svůj těžký kufr – chybí její kluk, 
Garrott DuRoque. Krasavec a  romantik v  jed-
nom. Sice spolu nikdy neseděli na jedné lavičce, 
protože se báli, aby se pod nimi nepropadla, ale 
to nic nemění na  tom, že sdíleli spoustu jiných 
věcí, třeba kvetoucí růžový keř, který Garrott 
na její počest vysadil.

Na  vrcholu schodiště ji z  chmurných myšle-
nek vytrhne úžasná podívaná. Rochelle přímo 
před sebou zahlédne jemný šedivý závoj utkaný 
z tenounkých hedvábných vláken, která se v tlu-
meném světle třpytivě lesknou. Její srdce, které 
tak miluje módu a látky, při tom pohledu radostí 
plesá. Jestlipak se jí podaří sehnat takovou šálu 
pro její grand-mère? Rochelle si je jistá, že její 
babička by z toho materiálu byla stejně nadšená 
jako ona. Natáhne své drobné šedé prstíky, oz-
dobené dvěma prsteny stylizovanými do  květu 
lilie, až téměř k látce. Jak ráda by se dotkla toho 
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skvostného materiálu, ale nesmí to udělat. Její 
ostré drápy už v  minulosti poškodily nejednu 
jemnou tkaninu.

Zčistajasna odněkud přiletí vrásčitá ruka sleč-
ny Sue Namiové a hebký, jemně utkaný závoj roz-
trhne vejpůl.

„Quelle horreur!“ zapiští Rochelle při pohledu 
na zničenou látku.

„Nebreč, než se naděješ, bude to tady znova,“ 
vybafne slečna Sue Namiová a  ukazuje přitom 
na skupinku dvaceti pavouků, kteří se nad jejich 
hlavami pilně činí. Pavouci velcí jako dlaň zu-
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řivě kmitají nožkami, jako by tancovali kankán, 
a závoj během chvilky utkají znovu. Rochelle ta-
hle osminohá stvoření sice nikdy neměla příliš 
ráda (hlavně proto, že se často bez dovolení usi-
dlují na chrličích), ale sehranost téhle skupinky 
na ni udělá dojem.

Ložnice se nacházejí v dlouhé, okázale vyzdo-
bené chodbě. Zdi jsou přikryté mechem a barev-
nými vitrážovými okny dopadá na podlahu z hadí 
kůže zářivé světlo. Nepravidelný porost měkkého 
smaragdově zeleného mechu vytváří na  zdech 
viditelný reliéf s  vysokými horami a  hlubokými 
údolími. Zatoulané chomáče pavučin omotané 
kolem zelených kopečků prozrazují, kudy pravi-
delně cupitají pavouci.

„Registrace probíhá u pana Smrťáka, školního 
výchovného poradce,“ zabručí slečna Sue Nami-
ová a  provede Rochelle kolem několika dveří až 
na  konec chodby, kde ve  společenské místnosti 
stojí pár gaučů. „Dodržuj pravidla, nedospělé 
stvoření, a budeme spolu vycházet.“

„Jsem chrlička, chrliči pravidla milují. Občas 
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si dokonce jen tak z nudy vymýšlíme nová,“ od-
poví Rochelle vážně. Vodní žena krátce kývne 
a odfuní pryč.

Rochelle se ocitla na  nové škole v  cizí zemi 
s cizím jazykem. Nezbývá jí než sebrat všechnu 
odvahu a postavit se nové situaci čelem. Zdá se, 
že rozhodně neudělá chybu, když začne u pana 
Smrťáka.
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K A P I T O L A 

DRUHÁ

P      an Smrťák, kostlivec ve  středních le-
tech, se k  čekajícím studentům při-
šourá se zoufalým výrazem ve  tváři. 
Vypadá jako hromádka neštěstí, uči-

něné ztělesnění smutku. Už si ani nevzpomíná, 
kdy se naposledy usmál, o nefalšovaném smíchu 
ani nemluvě. Svěsí ramena, sklopí hlavu a poku-
sí se přilákat pozornost studentů, kteří postávají 
opodál. Místo toho, aby na ně jednoduše zavolal 
nebo zapískal, pan Smrťák vzdychne. Zpočátku 
vzdychá nenápadně, ale postupně jsou jeho vzde-
chy stále hlasitější a  neodbytnější, až se změní 
v hlasité kvílení. Školáci si ho konečně všimnou 
a vytvoří kolem něj malou skupinku.
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„Vítám vás, studenti. Doufám, že se vydržíte dí-
vat na můj kostnatý obličej, poslouchat můj mo-
notónní hlas a neupadnout do deprese,“ oznámí 
jim sklesle. „Příliš bych se nedivil, kdyby se to 
stalo.“

Zasmušile zaboří pohled do země a k všeobec-
nému překvapení studentů začne znovu vzdychat.

„Asi bych vám měl říct, kde budete spát,“ za-
bručí unaveně, jako by z něj samotné mluvení vy-
sávalo poslední zbytky energie.

Rochelle zachmuřeného kostlivce zaujatě po-
zoruje. Neunikne jí žádné jeho povzdechnutí ani 
zamračení. Jako chrlička, která cítí potřebu všem 
pomáhat a řešit problémy dřív, než nastanou, do-
káže jen těžko vydržet ve  společnosti smutných 
a sklíčených lidí, aniž by rozdávala rady.

„Už jste si určitě všimli, že ložnice jsou oddě-
lené. Zvlášť ghúlky a  zvlášť kluci. Kluci nesmí 
navštěvovat ghúlky a  ghúlky nesmí navštěvovat 
kluky,“ vysvětluje pan Smrťák a  ukazuje prstem 
na  rozpůlenou chodbu. „Přejděme tedy k  věci, 
v komnatě ghúlovin a skopičin budou spát sleč-
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ny Rose a Blanche Van Sangreovy z Rumunska.“
Do  popředí se proderou naprosto identická 

dvojčata s havraními vlasy a popelavou kůží. Obě 
dívky na sobě mají puntíkované šaty, které sahají 
až na zem, a černé sametové pláště.

„Ahoj, já jsem Rose Van Sangreová a  tohle je 
moje sestra Blanche Van Sangreová. Jsme upírky 
s cikánskými kořeny, takže na jednom místě vydr-
žíme spát maximálně tak tři dny,“ pronese Rose 
odměřeně svým silným rumunským přízvukem.

„Upřímně je mi jedno, kde budete spát, i  to, 
jestli vůbec budete spát. Já se dobře nevyspal… 
snad nikdy,“ konstatuje pan Smrťák a  znovu si 
hlasitě povzdechne.

„Vraies jumelles! Identická dvojčata! Gemelli 
identici!“ ozve se zezadu klučičí hlas a všichni se 
rázem otočí.

Podivný kluk se třemi hlavami, kterému ni-
kdo brzy neřekne jinak než Tříhlavý Freddie, má 
jeden otravný zlozvyk: zbůhdarma vykřikovat 
nahlas to, co se mu právě honí hlavou. Všechny 
jeho hlavy sice říkají najednou to samé, ale každá 
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z nich mluví jiným jazykem – většinou bitalsky, 
fanglicky nebo scařížansky, i  když občas se jim 
na  jazyk připlete zombijština, goblinština nebo 
vlkodlačina.

„Nejsme identické a  nemáme rády, když nás 
někdo zaměňuje. Vypadáme úplně jinak. I tomu 
největšímu hlupákovi musí být na první pohled 
jasné, že mně se vlasy lesknou mnohem víc než 
Rose,“ prohlásí Blanche rozčileně, popadne velký 
zlatý klíč a společně se svou sestrou zmizí v přidě-
leném pokoji.

„V komnatě upírů a táborových ohňů se ubytují 
dýňové hlavy Marvin, James a Sam.“
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Tři drobné příšerky 
s nohama jako tyčky 

a s vydlabanými dýně-
mi na krku přihopkají 

k panu Smrťákovi, 
vytrhnou mu z ruky 

zlatý klíč a začnou 
zpívat.

„Známe jednu z vody ženu, tak zlou, že nesmí 
mít žádnou dceru,“ prozpěvují a jejich ochočené 
žáby kuňkají tak hlasitě, že písnička má výborný 
basový doprovod. Je obecně známo, že obojživel-
níci dokážou už od přírody držet rytmus.

Dýňové hlavy jsou potomci Bezhlavého jezdce, 
a  tedy velice vzdálenými příbuznými ředitelky 
Krvákové. Často připomínají sbor pěvců v  an-
tickém Řecku. Zpívají o všem, co kde zahlédnou 
a zaslechnou.

„V komnatě tesáků a oran-
gutanů bude pobývat Tříhlavý 
Freddie. Bude tam sám, neboť 
jsme se doslechli, že jeho 
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hlavy rády mluví ze spaní,“ pokračuje pan Smrťák 
a chlapec svých šest očí v rozpacích klopí k zemi.

„Do komnaty náhrobků a smutků se nastěhují 
Cy Clops a Henry Hunchback.“

Stydlivý, ale pohledný kyklop udělá krok stra-
nou, aby Henry Hunchback, kluk se zrzavými 
vlasy a extrémním zakřivením páteře, mohl projít 
kolem a vzít si od pana Smrťáka klíč.

„Zdravím, pane S. Já jsem Henry a jen vám chci 
říct, že jsem fakt strašně rád, že jsem se dostal 
na Monster High. Hlavně protože tady učí trenér 
Igor. Ten chlap je fakt legenda,“ zasní se Henry. 
Pan Smrťák si povzdechne a přestane mu věnovat 
pozornost.

„Rakevbalový tým, fanděsičky i skřípotí tým – 
ti všichni zbožňují trenéra Igora – a výchovný po-
radce zase utře nos,“ naříká pan Smrťák smutně.

„Musíme s tím něco udělat,“ zašeptá Rochelle 
Rouxovi a zvedne ho do výšky, aby si taky mohl 
prohlédnout věčně smutného pana Smrťáka.

„Komnatu voltáže a moltáže bude obývat Hoo-
dude. Nebude mít žádné spolubydlící, neboť jsme 
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se doslechli, že jeho svatyně k  uctívání Frankie 
Steinové zabírá poměrně dost místa.“

Hoodude, panáček vúdú v  životní velikosti, 
s  modrými vlasy, kno� íky místo očí a  jehlicemi 
trčícími z  různých míst látkového těla, je šíleně 
zamilovaný do  Frankie Steinové. Nejspíš proto, 
že ho v otcově laboratoři sama stvořila.

„Děkuju vám, pane Smrťáku,“ rozplývá se Hoo-
dude a odplouží se do chlapeckých ložnic.

„A  nakonec tu máme komnatu děsu a  třesu, 
do  které se nastěhují Venus McFlytrapová, Ro-
becca Steamová a Rochelle Goylová.“

Rochelle se rozhlíží po skupince studentů a hle-
dá své spolubydlící. Pohledem zabloudí k zajíma-
vě vypadající dívce se zelenou kůží a s vyholenou 
půlkou hlavy. Kolem zápěstí se jí ovíjejí zelené šla-
houny. Dívka nakloní hlavu na stranu, uchichtne 
se a listím porostlé výhonky se lehce zatřepou.

Rochelle teď už nepochybuje o tom, že Monster 
High není Scaříž!
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K A P I T O L A 

TŘETÍ

G  
illary Clintonová je můj idol,“ vyklá-
dá zaníceně zelená dívka. Má na sobě 
punkové křiklavé šaty a kolem zápěs-
tí se jí omotávají zelené šlahouny. 

Vstoupí do  komnaty děsu a  třesu a  Rochelle se 
plouží za ní. „Věděla jsi, že jednou držela celý tý-
den hladovku na protest proti znečišťování oceá-
nů toxickými chemikáliemi?“

Na  protější zdi visí portrét Gillary Clintono-
vé, současné předsedkyně Mezinárodní federace 
příšer. Stojí v čele orgánu, který vládne příšerám 
na celém světě, a tak není divu, že ji jedni milují 
a druzí nenávidí.

„Ryby sice snadno vydrží celý týden nejíst, ale 
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to na  záslužnosti jejího činu samozřejmě vůbec 
nic nemění. Zmiňuju to jenom proto, že jako 
chrlička mám za  povinnost poskytnout svému 
okolí všechny relevantní informace,“ dodá Ro-
chelle rozpačitě a natáhne k dívce ruku. „Mimo-
chodem, jmenuju se Rochelle Goylová.“

„Já jsem Venus McFlytrapová a  tohle je moje 
ochočená mucholapka, 
Kousal,“ představí se dív-
ka a přehodí si své dlouhé 
zářivě růžové vlasy se 
zelenými proužky přes 
rameno. „Přijela jsem 
dřív, aby si zvykl 
na nový pokoj. 
Znáš kytky – ne-
snášejí změny,“ 
vysvětluje Venus 
a drbe si nakrát-
ko ostříhané 
vlasy na jedné 
straně hlavy.
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„Musím uznat, že se o  svůj chrup pečlivě sta-
rá,“ poznamená Rochelle a prohlíží si Kousalovy 
zářivě bílé zuby a lesklé zelené dásně.

„Jo, je prostě strašúžasnej,“ culí se na mucho-
lapku Venus a vyšle k ní pylovou pusu – malý ob-
láček oranžového prášku.

„Pardonnez-moi, tohle je Roux, můj gryf.“
Roux radostně stříhá ušima a vrtí ocasem. Při-

capká ke Kousalovi a chce se s ním seznámit, ale 
sotva se ke květině přiblíží, mucholapka ho kous-
ne do nosu. Není to žádné malé kousnutí do špič-
ky čumáku, kdepak, Kousal se zahryzl téměř do 
celého Rouxova čenichu.

„Kousale, přestaň!“ peskuje ho Venus. „Promiň, 
má své kousací 

období. Jeho zrak 
nestojí za nic, tak-

že má problémy 
odlišit přátele od 
potravy. Je Roux 

v pořádku?“
Rochelle postřeh-
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ne, že se mucholapka škodolibě a  trochu při-
hlouple zašklebí, a pak se skloní k věčně spoko-
jenému Rouxovi. „Jo, nic mu není. Je z  granitu, 
takže se do něj jen tak něco nezakousne.“

„Až Kousala líp poznáš, zjistíš, že je fakt zlatíč-
ko, ale radši k jeho listům nestrkej prsty,“ prohlá-
sí Venus a rozhlíží se po pokoji. „Vidíš to? Nemů-
žu uvěřit vlastním očím! Jsem naprosto zděšená!“

Rochelle začne pozorně zkoumat jejich malou, 
ale útulnou ložnici. Hledá jakékoliv známky ně-
čeho nebezpečného, ale marně. Hladké kamenné 
zdi, tři bezchybně ustlané postele, dvě středně 
velká okna, šatní skříň a velké měkké křeslo, kte-
ré připomíná nenasytnou mořskou sasanku při-
pravenou spolknout všechno, co se ocitne v jejím 
dosahu. Nábytek a přehozy na postelích zdobí ob-
vazy mumií a jemně utkaná vlkodlačí srst. Kvůli 
tomu se přece není třeba děsit. Rochelle neví, co 
si má o tom všem myslet. „Nelíbí se ti, že nepou-
žili kvalitnější látky? Nezapomeň, že jsme ve ško-
le a ne v nějakém pětilebečním hotelu,“ pozname-
ná vážně.

130x200_Ghulmosky.indd   36 9.7.13   16:08



37

„O čem to mluvíš? Nelíbí se mi, že tady nejsou 
ekologické žárovky a  koš na  tříděný odpad. To-
hle je vážně strašně nezodpovědné!“ rozčiluje se 
Venus a vztekle dupne svou růžovou kotníkovou 
kozačkou.

Venus McFlytrapová je dcera rostlinné příšery, 
a když přijde řeč na životní prostředí, nikdo nepo-
chybuje o tom, že po ní zdědila její temperament. 
Venus se sice snaží svůj přesvědčovací pyl nepou-
žívat, ale někdy se jí ho zkrátka nepodaří udržet 
na uzdě. Obzvlášť ve chvílích, kdy se rozčílí nebo 
kdy se cítí bezmocná, několikrát kýchne, vzduch 
zaplní pylový prach a všichni, které zasáhne, bez-
výhradně souhlasí se vším, co Venus řekne. V zá-
vislosti na síle kýchnutí mohou účinky pylu trvat 
několik minut, ale i  několik hodin. Bezpochyby 
nejotravnější vlastností jejího zářivě oranžového 
pylu je urputnost, s jakou drží na oblečení.

Rochelle se chystá Venus opravit a  říct jí, že 
na tom přece není nic nezodpovědného, ale vtom 
se rozletí dveře a  s  hlasitým bouchnutím vrazí 
do kamenné zdi.
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„No potěš koště,“ vyhrkne popuzeně dívka 
se zářivým obličejem a  s  tělem pokrytým nýty 
a kovovými pláty. „Tahle škola je naprosto ulítlá 
a myslím to vážně. Právě jsem na chodbě zahléd-
la netopýra. Navíc je strašně velká. Ztratila jsem 
se a byla jsem z toho tak zoufalá, že se ze mě za-
čalo pářit a vlasy mi zplihly jako slupky od ba-
nánů. Banány a kukuřičné lupínky jdou k sobě 
skvěle, ale banány a ghúlčí vlasy k sobě teda ne-
jdou vůbec!“

Vypadá, jako by ji vyrobili z  parního stroje. 
Nervózně si pohrává se svými dlouhými modrý-
mi vlasy. Když zjistí, že si ji Rochelle i Venus zvě-
davě prohlížejí, celá zčervená.

„Robecca Steamová?“ ušklíbne se Venus.
„Jejda, chovám se, jako kdybych měla rezavý 

mozek! Nemůžu uvěřit tomu, že jsem sem vtrhla 
a vůbec jsem se vám nepředstavila! Jo, jsem Ro-
becca Steamová! No tohle! Naposledy jsem byla 
takhle nervózní, když jsem měla tátovi předvést 
svůj první vzdušný akrobatický kousek. To ale 
bylo dávno, ještě předtím, než mě rozebrali. Jsem 
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tak ráda, že mě znovu dali dohromady!“ vykládá 
Robecca nadšeně a uši jí halí pára.

Vždycky, když je naštvaná nebo nervózní, z uší 
a z nosu jí začne stoupat pára. Už si na to zvyk-
la a kouř jí nevadí, ale její okolí ho bytostně ne-
snáší. Vždyť její výpary mají na  svědomí nejed-
nu zmuchlanou sukni a  nejeden zplihlý účes. Je 
ale pravda, že pára netropí vždy jenom neplechu. 
Díky jejím blahodárným účinkům na pleť vypadá 
Robeččin obličej vždy tak svěže.

„Bonjour, Robecco. Já jsem Rochelle a  moc 
ráda tě poznávám.“

„Scařížanský přízvuk! To čumím jako husa 
do � ašky!“

„Husy v  téhle zemi čumí do  � ašek?“ zeptá se 
Rochelle vážně.

„Ještě to tak!“ chechtá se Robecca. „To by teda 
bylo něco. Husy čumící do � ašek!“

Zašustí listí a  Robecca zjistí, že vedle ní stojí 
hezká dívka se zelenou kůží.

„Ahoj, já jsem Venus.“
„Jsem fakt ráda, že budeme bydlet spolu. Přes-

130x200_Ghulmosky.indd   39 9.7.13   16:08



40

ně kvůli tomuhle jsem se odstěhovala od  paní 
Kindergrubberové. Bylo mi jasný už od začátku, 
že život na koleji bude žůžo. Zažijeme tolik sran-
dy. Budeme si povídat dlouho do noci – “

„Měla bych vám říct, že chodím spát velice 
brzy,“ skočí jí do řeči Rochelle. 

„Myslím, že bychom se měly začít chystat, jinak 
přijdeme pozdě na úvodní shromáždění,“ připo-
mene jim Venus a vyrve Kousalovi z pusy tužky.

„Pozdě! Kéž by to slovo vůbec neexistovalo! 
Víte, já všude chodím pozdě, protože moje vnitř-
ní hodiny nejsou správně seřízený. Předsevzala 
jsem si, že ve  škole se budu snažit víc. Chudák 
Penny, můj mechanický tučňák, na to strašně do-
plácí. Pořád někam chvátám a vždycky ho někde 
zapomenu… Když už jsem u toho, vlastně netu-
ším, kde je teď. Doufám, že jsem ho nenechala 
ve strašobchoďáku. Penny nemá rád veřejné toa-
lety. Já se mu teda vůbec nedivím – většina by po-
třebovala pořádně vypářit,“ plácá Robecca páté 
přes deváté. Pak si sedne do křesla a začne si otí-
rat orosené čelo.
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Robecca svou nedochvilnost bere tak vážně, 
že ji její spolubydlící pověří hlídáním času. A to 
doslova. Posadí ji před budík a poručí jí, aby jim 
dala vědět, až do odchodu bude zbývat jen pět mi-
nut.

„Myslím, že jsem právě objevila ideální místo 
pro svou hromádku kompostu,“ rozzáří se Venus, 
když vykoukne z okna.

„Podle odstavce 1.7 Chrličích zásad slušného 
chování musím varovat každého, kdo se ocitne 
v nebezpečí. Venus, v hromádkách kompostu se 
množí bakterie. Měla bys vědět, že vědci se do-
mnívají, že právě ony způsobily epidemii zkaže-
ného jídla, která vloni propukla ve  východním 
Mongolsku.“

„Víš, v čem se taky množí bakterie? V jaderných 
zbraních. Tak se radši soustřeď na ně a do mojí 
hromádky kompostu se nenavážej!“ vyštěkne Ve-
nus podrážděně.

„Venus, s’il ghúl plaît, já to tak nemyslela. Moc 
ti tu hromádku kompostu přeju, opravdu. Řekla 
jsem to jenom proto, že jsem chrlička, a je tudíž 
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mou povinností varovat všechny okolo sebe před 
hrozícím nebezpečím a  opravovat nepřesné in-
formace. Z toho důvodu tě musím upozornit, že 
v  jaderných elektrárnách se žádné bakterie ne-
množí. Je sice pravda, že během několika minut 
by dokázaly ze světa sprovodit celé lidstvo i pří-
šerstvo, přesto je ale velice nepravděpodobné, že 
by byly zdrojem bakterií.“

„To je v  pohodě, chápu to, jenom jsi mi chtě-
la pomoct,“ odpoví Venus shovívavě. Evidentně 
patří mezi vznětlivé povahy, které rychle vybuch-
nou, ale stejně rychle se zase uklidní.

Rochelle se usměje a  popojde k  Venus, která 
pořád ještě kouká z oka.

„Podívej se na  všechny ty borovice. Cítíš ten 
čerstvý kyslík? Nádhera, co?“

„Čerstvý kyslík? To opravdu existuje? Všechen 
kyslík je čerstvý, ne? Snad s výjimkou toho, který 
je skladovaný v  kyslíkových bombách. Tomu se 
asi čerstvý říkat nedá,“ zamumlá si Rochelle pro 
sebe.

„Ty fakt ráda opravuješ ostatní, viď?“ zeptá se 
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Venus lehce naštvaným tónem.
„Co na  to říct? Jsem chrlič-

ka,“ odpoví Rochelle a bezmyš-
lenkovitě ťuká jedním ze svých 
tvrdých prstů do keramické vá-
zy, která stojí opodál. „Velice si 
zakládáme na přesnosti.“

Ťukání do všemožných před-
mětů je jejím nejproblematič-
tějším zlozvykem. Často se jí 
stává, že začne bezděčně do ně-
čeho ťukat. Většinou když pře-
mýšlí, mluví, a ve výjimečných 
případech dokonce i když spí. Je celkem zřejmé, 
že odolné materiály jako mramor, dřevo nebo 
kov jejím nešetrným dotekům snadno odolají, ale 
křehké věci jako keramické vázy většinou takové 
štěstí nemají.

„Zut! Bu la la!“ vykřikne Rochelle, když se váza 
před jejími zraky změní v hromádku střepů a vody.

„Nic si z toho nedělej,“ utěšuje ji Venus bezsta-
rostně. „Na  nic není tak bezútěšný pohled jako 
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na čerstvé řezané květiny. Připomínají mi otevře-
nou rakev na pohřbu. Na první pohled vypadají 
jako živé, ale ve skutečnosti jsou mrtvé.“

V tu ránu si Robecca uvědomí, kolik je hodin. 
To vědomí ji zasáhne zničehonic jako blesk z čis-
tého nebe. Připadá si příšerně neschopně a taky 
trochu trapně.

„To snad není možný! Já to udělala znova!“ vy-
pískne a z obou uší jí vyrazí pára.

Seděla před budíkem jako přikovaná, ale 
po chvilce jí oči zabloudily k jejím raketovým bo-
tám. Začala je promazávat olejem a dočista zapo-
mněla sledovat čas.

„Víte, jak jsem vám slíbila, že vám řeknu pět 
minut předtím, než budeme muset vyrazit? Tak 
to bylo před deseti minutami!“ blábolí Robecca 
zoufale. „Honem! Času není nazbyt!“

„Musíme běžet?“ zeptá se Rochelle a pomalým 
krokem vyrazí za Robeccou a Venus.

Chrliči jsou sice zdatní letci, ale chodit umí jen 
pomalu. Kamenné nohy zkrátka nejsou určené 
na rychlou chůzi. Po pravdě řečeno nejsou urče-
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né vůbec na nic. Hodí se tak maximálně ke stání 
na místě.

„Jejda, moc se omlouvám, ghúlky! Fakt jsem 
si myslela, že to tentokrát zvládnu. Evidentně 
jsem se v sobě spletla. Moje nedochvilnost je na-
kažlivá!“ blábolí Robecca a šlape v čele skupinky 
po růžovém schodišti dolů.

„Robecco, vždyť o nic nejde. Tak přijdeme poz-
dě na shromáždění, no a co? Vždycky s oblibou 
říkám, že maličkosti se musí přecházet bez kapič-
ky potu,“ pronese Venus bezstarostně a klidně.

„Chceš mi snad naznačit, že vypadám upoce-
ně, nebo spíš upářeně? Ach jo! Při představě, jak 
hrozný udělám první dojem, si připadám celá 
zrezlá!“
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K A P I T O L A 

ČTVRTÁ

J  ako jediná a nejstarší dcera v zahradě pří-
šer svých rodičů je Venus zvyklá porou-
čet. Přesněji řečeno, automaticky očeká-
vá, že ji ostatní budou poslouchat. „Hej, 
lidi, stůjte! Musíme se uklidnit. Ztratily 

jsme se ve  škole, ne na  východní Sibiři. Stačí se 
rozhlédnout a určitě někde najdeme mapu nebo 
nějakou orientační tabuli nebo prostě něco, co 
nám prozradí, kde to upírárium je,“ uvažuje ro-
zumně.

Robecca a  Rochelle už sotva pletou nohama. 
Unaveně přikývnou a vydají se do přilehlé chod-
by. Venus se zarazí u  náhrobku s  varováním, že 
kamarádit se s netopýry je přísně zakázáno, ne-
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