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Tuto knihu bych rád věnoval své přítelkyni
Julie Thacker Scullyové – jako poděkování za
všechno její úsilí, se kterým se snažila předat
vědomosti o pokračování lidského ducha
mnoha lidem na celém světě.
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KAPITOLA 1

Pravá slova v pravou chvíli

K

AŽDÝ, kdo někdy dostal nějakou zprávu ze světa
těch, kteří tu s námi již nejsou, vám nejspíš řekne,

že to změnilo jeho život. Není snad věc, která by člověka
uklidnila více, než dostat zprávu od někoho, koho oplakával a o kom se domníval, že odešel navždy. Dovědět
se, že tento člověk žije a je na „druhém břehu“ šťastný,
osvobozený od bolesti, viny a lítosti a zároveň v živém
kontaktu s tím, co se děje v životě jeho blízkých, je neobyčejná zkušenost. Zejména pokud ji podpoří „důkazy“
– třeba tajemstvími, která znal jen on a jeho nejbližší.
Jako médium jsem měl po celou dobu tu výsadu, že
jsem předával tisíce takových zpráv a prožíval radost
při pohledu na to, jak působí na své příjemce. Já jsem
pouhým doručovatelem: předám, co dostanu, a jdu dál.
Co ve mně ale zůstává, je vzpomínka na to, jak tyto
zprávy své příjemce změní.
Během svého nedávného pobytu v Řecku jsem pořádal tiskovou konferenci. Nějaká žena ve středním věku,
9
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které se podařilo natlačit dovnitř, na mě ze zadní části
místnosti něco zakřičela. Byla celá v černém a vypadala, jako by truchlila celý život. Můj řecký tlumočník mi
přeložil, že říkala: „Pomoz mi, pomoz mi! Jsem zoufalá!“ Důvodem pořádání tiskové konference je obvykle
vysvětlit lidem z médií, co dělám, a ne to předvádět
v praxi. Ale tato žena zjevně prožívala velké utrpení,
a tak jsem jí řekl, aby zůstala a že až konference skončí,
udělám pro ni, co bude v mých silách.
Později jsem se dověděl, že byla matkou dospívající
dívky, která byla více než dvacet let pohřešovaná. Když
se tělo její dcery nakonec našlo, původní policejní zpráva naznačovala, že dívka zemřela na předávkování drogami. Prostě další z drogově závislých, jimiž se policejní
spisy jen hemží. Její matka se však nemohla s tímto vysvětlením smířit. Když lidé z médií odešli (v místnosti
zůstal jen jeden kameraman, kterému matka dovolila
naše sezení natočit), posadila se ta těžce zkoušená žena
proti mně.
Skoro okamžitě k nám „přišla“ její dcera. Řekla mi, že
si prý její matka myslí, že ji znásilnili a zabili, což je prý
pravda. Navíc nám podala informace o lidech, kteří ten
čin spáchali. Paní začaly téct po tvářích slzy, ale když
jsem jí předával zprávu od její dcery, jen přikyvovala.
Dcera věděla o dlouholetých snahách své matky
zjistit pravdu. Tajně pronilka do skupiny lidí na okraji společnosti, o kterých byla vždy přesvědčená, že za
10
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smrt její dcery mohou, a dokonce v jednu dobu předstírala, že je prostitutka, jen aby se o tomto gangu dověděla více. Spravedlnosti nebylo nikdy učiněno zadost,
teď však bude. Dcera ukazovala na své nehty. Nejdřív
jsem nechápal, co tím myslí, ale její matka se usmála.
Dívka mi pak řekla, že její tělo bylo exhumováno a pod
jejími nehty se našly stopy vlasů a tkáně, které přivedly
policisty na stopu jednoho z podezřelých, na kterého je
matka již dříve upozornila.
Protože soudní proces stále probíhá, nemohu zde
samozřejmě uveřejnit jména, která mi dívka řekla.
Na tom tolik nezáleží. Důležité je, že dívka řekla své
matce, že netrpí. Byla doopravdy šťastná a shůry se na
svou matku usmívala. Ta poprvé po déle než dvaceti
letech odcházela s pocitem štěstí. Dověděl jsem se, že
už nechodí v černém a je ráda, že zase může vést normální život.
Kdo by chtěl zpochybnit, že tohle byla zpráva, která
někomu změnila život?
*****
Zřídkakdy mám možnost vidět dlouhodobé výsledky
své práce, ale když už se to podaří, nejsem zklamán.
Čtenáři mé nedávno vydané knihy Stories From The
Other Side (Příběhy z druhého břehu) si jistě vzpomenou,
že jsem v ní psal o jedné Indce, která na mě zavolala
11
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z publika, když jsem předváděl své schopnosti v jedné
velké hale ve střední Anglii. Tato žena ve chvíli, když
jsem začal předávat zprávu nesprávné osobě, zvolala:
„Ale to je můj syn, můj syn!“ V nabité hale se něco
takového může stát. Předával jsem zrovna zprávu ženě,
která seděla v řadě před ní.
Indka nejprve plakala a nebyla k utišení. Když se
vzpamatovala, řekla: „Před pár minutami jsem požádala mého syna o nějaké znamení. Řekla jsem mu: ‚Jestli
jsi tady, tak něco převrhni‘ – a v ten okamžik paní sedící vedle mě rozlila své pití!“
Zpráva, která pak přišla, byla moc milá. Chlapec mi
sdělil, že zemřel skoro před rokem a že se mu jeho škola
chystá věnovat pomníček, kámen, který chtějí zasvětit
jeho památce. Řekl mi toho ještě mnohem, mnohem
víc, a pokaždé, když jsem vyřizoval zprávu, jeho matka
zvolala: „Ano, ano, ano!“
Nakonec jsem slyšel sám sebe, jak říkám: „Váš syn
Vám vzkazuje: ‚Nedopusť, aby Ti moje smrt zničila život, a zanechej prosím těch myšlenek na sebevraždu.‘“
Když akce skončila, tato paní doprovázená svým
manželem se na mě obrátila vzadu v hale. Smála se
a vzlykala zároveň, pak se otočila k svému muži a řekla:
„Můj manžel o tom ani neví, ale kdyby dnes ke mně
můj syn nepromluvil, zítra bych se zabila. Všechno, co
jste mi řekl, bylo přesné a já vím, že jeho duch žije. Děkuji Vám, děkuji, děkuji…!“
12
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Její muž pak řekl: „Gordon Smith zachránil dnes večer mé manželce život. Přišla sem tak zoufalá a odchází
tak šťastná. Teď už bez jakýchkoli pochyb ví, že na ‚druhém břehu‘ je život, a že náš syn ten život žije.“
Musím přiznat, že jsem si nějakou dobu dělal o tuto
paní starosti. Nebylo pochyb, že mi její syn pro ni dal
podrobnou a milující zprávu. Když má ale člověk tak
černé myšlenky, jaké měla ona toho večera, je tu vždy
nebezpečí, že se sebevražedné sklony časem vrátí. Měl
jsem proto radost, když mi manželé rok nato oznámili,
že se chtějí se mnou znovu sejít.
Málokdy nabízím někomu druhou konzultaci. Tentokrát se mi však opravdu ulevilo, když jsem viděl, že se
této ženě daří tak dobře.
Hned mě napadlo jedno indické jméno, které jsem
určitě nikdy předtím neslyšel.
„Skoro jsem spadla ze židle,“ řekla mi žena později.
„Jak jste se mohl tohle dovědět? My jsme Sikhové, to
jméno ani nebylo sikhské a vy jste ho přesto vyslovil
úplně perfektně. Málem jsem omdlela!“
Řekla mi, že jméno patřilo dívce, se kterou její syn
chodil do šesté třídy. Jednou ji našel na hřišti úplně
zoufalou a snažil se jí utěšit. „Co se děje?“ zeptal se.
Svěřila se mu, že jí nedávno zemřel bratranec a hrozně
jí schází. „Proč si s ním nepromluvíš?“ navrhl. „To by
ti udělalo dobře.“
„Copak jsi mě neslyšel? Odešel, je mrtvý!“
13
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„Já vím,“ odvětil chlapec. „Ale i tak tě může slyšet. Zkus s ním promluvit a uvidíš.“
Žena mi pak řekla, že od té doby, co její syn zemřel,
se s touto dívkou stýkala. Dívka se jí svěřila, že se svým
bratrancem rozmlouvá a cítí se mnohem líp.
A to nebylo všechno, z čeho tato paní málem spadla ze židle. Řekl jsem jí totiž, že cítím něco zvláštního,
co se týká jejího syna a telefonu.
„Jak byste mohl o tomhle vědět?!“ zvolala.
Ukázalo se, že jednou v noci, brzy nato, co její
syn zemřel, se dívala v televizi na pořad „UK Living“.
John Edward, americké médium, v něm mluvil s jednou nešťastnou matkou, kterou se syn pokoušel
kontaktovat prostřednictvím neobvyklého zvonění
telefonu.
Paní se pořadem a jeho obsahem dále nezabývala,
když vtom za půl hodiny po něm zazvonil telefon.
Zvedla ho jako obvykle, ale na druhé straně drátu
bylo ticho. Po chvíli zavěsila a zavolala operátora.
„Normálně, když vám zavolá někdo, kdo není ve
vašem telefonním seznamu nebo někdo z ciziny, ozve
se nahraná zpráva s informací o hovoru. Tentokrát se
ale ozvalo jen mrtvé ticho. Bylo to hrozně divné.“
Mohl jsem jí pak říci, že to byl zřejmě její syn,
který se jí snažil dát znamení.
To ale nebylo všechno. Ještě jsem této paní řekl,
že se mi ozývá nějaká žena – nejednalo se o nikoho
14
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blízkého z rodiny – která nedávno zemřela a jíž její
syn pomohl přejít na druhý břeh.
„To je úžasné!“ zvolala. „Byla to kamarádka mojí
tchýně. Neznala jsem ji moc dobře, ale navštívila jsem
ji v nemocnici. Zemřela teprve před pár dny. Včera
v noci jsem vyslala k mému synovi prosbu, aby jí pomohl přejít na druhý břeh!“
Tohle byly skvělé důkazy, ale další věc, kterou jsem
viděl, mi nedávala žádný smysl. Spatřil jsem malé roztomilé štěně s dlouhýma ušima, jaké má kokršpaněl. Ať
jsem se snažil sebevíc, manželé si nemohli vzpomenout
na žádného podobného psa ve svém životě ani v životě
jejich syna, který se navíc psů bál. Řekl jsem jim tedy,
aby se nesnažili spojitost najít, že se možná věci vyjasní později. A přesně to se stalo. Dva dny nato si paní
povídala po telefonu se sestrou svého manžela, která
žije v Holandsku. Ta se jí z ničeho nic svěřila, že když
odcházela od kadeřníka, manžel jí pověděl, jak roztomilého psa pro ni zrovna objevil – kokršpaněla s dlouhýma ušima!
Když se manželé vrátili ke mně na konzultaci, pociťoval jsem velmi silně dobrotu a útlocitnost jejich
syna. Dojalo mě to téměř k slzám. Řekl jsem jim, že
jejich syn byl až moc dobrý pro tento svět a že se mi
svěřil, jak je mu každého člověka tady na Zemi hrozně líto. „Vždycky se snažil každému pomoci, když ještě
žil,“ řekli mi manželé. „No, tak to je přesně to, co dělá
15
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i teď,“ oznámil jsem jim. „Vidím ho, jak je obklopen
stovkami dětí. Pomáhá jim přejít na druhý břeh. To je
teď jeho ‚zaměstnání‘!“
Stejně jako tato manželská dvojice nikdy nezapomene na svého báječného syna, já nikdy nezapomenu na
ně – matka na pokraji sebevraždy, otec na konci svých
sil. Jejich životy dramaticky změnila zpráva, kterou
jsem měl tu čest jim zprostředkovat onu noc v městečku Leamington Spa.
*****
Jeden mladý muž jménem Michael Linihan si dal tu
práci mě kontaktovat, aby mi mohl říci, jak po jedné
mé akci ve městě Margate v hrabství Kent, obdržel zprávu, která mu změnila život. Nikdy před tím jsem ho
neviděl, a kdyby si tehdy zprávu, kterou jsem mu zprostředkoval, nenahrál, nikdy bych si ji celou nezapamatoval. Jsem mu proto vděčný, že vám mohu tuto zprávu
podat přesně a podrobně.
Onu noc se mi ukázala jedna žena, která dva roky
předtím zemřela v nemocnici. Viděl jsem ji zřetelně,
byla obklopena lidmi, kteří vypadali jako její příbuzní. „Všichni, až na jednoho,“ svěřila se mi. Pak pořád
dokola opakovala číslo sedm. Zmínila se o dítěti, které
se narodilo, když už byla na onom světě. Slyšela, jak si
ostatní mezi sebou povídají, že by si přáli, aby mohla
16
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být ještě na světě a dítě vidět. Ona jim chtěla říci, že
dítě viděla a jak moc ji to potěšilo. Všiml jsem si také,
že držela v ruce zlatý křížek. A teď nechám samotného
Michaela, aby vám řekl sám, co bylo dál:
Opravdu jsme se všichni shromáždili u postele mé umírající
matky. A jeden z nás skutečně chyběl – byl to můj bratr
žijící v Kanadě. Když matka těžce onemocněla, tak přijel,
ale musel se vrátit domů předtím, než zemřela a nemohl se
ani zúčastnit pohřbu. Bylo mu to moc líto. Neuvěřitelné ale
je, že přesně tu noc, kdy máma zemřela, se účastnil ve Vancoveru akce, na které Gordon předváděl své schopnosti. Na
tuto demonstraci si koupil lístky s velkým předstihem, ještě
než máma onemocněla!
Pokud jde o číslo sedm, které máma pořád opakovala
– mám sedm sourozenců a jsem sedmým dítětem v pořadí, které se jí narodilo. Když umírala, bylo nás sedm kolem její postele. Právě narozené dítě, Joshua, jsme pokřtili
v Dublinu 21. dubna 2007 a já vím, že máma u toho byla
s námi. A ten zlatý křížek? Patřil mamince a já ho sebou
všude nosím, mám ho pečlivě schovaný v peněžence. Později jsem ho Gordonovi ukázal, ten ale kupodivu nebyl nijak
překvapený.“
Michaelovi jsem řekl, že jeho máma na něj byla velice
pyšná a byla ráda, že si schovával její fotku, na které se
usmívala. Michael mi řekl:
17
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„Vím, o které fotografii máma mluvila. Byla to fotka z oslavy jejích sedmdesátin, kterou jsme pro ni s bratrem Davidem
uspořádali jako překvapení. Máma se na ní usmívá a David
i já máme tu fotku doma vystavenou. Vždycky než jdeme
spát, každý ve svém domě (můj bratr totiž bydlí v Dublinu)
s mámou mluvíme a políbíme tu fotku.“
Michaelova matka mi také pověděla, že se dívá svému
synovi při práci v jeho kanceláři přes rameno. Zmínila
se o GalwayBay, klavíru, jménech Ray a Simon, něčích
narozeninách před dvěma dny a podpisu nějakého dokumentu. Michael k tomu říká:
Několik let jsem pracoval z domova, udělal jsem si kancelář z tělocvičny, a máma se tam na mě chodila dívat. GalwayBay mi připomíná výlet, který se velice vydařil. Vzal
jsem svou starší sestru Alice, jejího manžela Pata a samozřejmě taky mámu na Irský šampionát. Toho dne, když jsme
přijeli domů, jsem mámě řekl, že jsem homosexuál. Cítil
jsem se tehdy hodně zranitelný, ale máma mě jen objala
a řekla mi, že jsem přece její syn a že mě bezpodmínečně
miluje. A ta hudba? David je hudebník, ale hraje hlavně na
kytaru. Pak jsem si ale vzpomněl, že jsem slíbil, že začnu
tento rok chodit na hodiny klavíru. Ray je můj blízký přítel.
Simon je soused odvedle (jeho máma seděla při Gordonově
akci vedle mě) a před dvěma dny měl narozeniny. Nevěděl
jsem o tom, ale během přestávky se na mě Simon obrátil
18
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a řekl, že si vzal nové auto na leasing a přesně toho dne
podepsal kontrakt. Jak přesně to všechno do sebe zapadá?
Michaelova matka byla upovídaná paní. Pokračovala
dál a mluvila o New Yorku, koních, mladých lidech
jménem Brian a Kath a chtěla vědět, proč Michael už
nenosí brýle. Michael k tomu řekl:
Nalevo ode mě tehdy seděla moje nejlepší přítelkyně Jane
a napravo můj partner Peter. V roce 1989 jsme spolu my tři
byli v New Yorku a mámě se videa a fotografie z toho výletu
líbily. Moje vůbec první práce byla na irské chovné farmě, kde
jsem se staral o mladé hřebce. Máma věděla, že koně jsou
má nejmilejší zvířata. Na Briana jsem nepomyslel, ale má
nejstarší sestra věděla moc dobře, o kom Gordon mluvil. Kath
je rodinná přítelkyně z Irska. Týden předtím, ve čtvrtek, jsme
u ní byli na návštěvě, kde nám vařila tradiční irské jídlo. Přitom jsme mluvili o mámě a není pochyb, že tam tehdy byla
s námi. Brýle teď nosím, jen když pracuji na počítači. Proto
jsem je při Gordonově demonstraci neměl na sobě.
Michaelova máma pak mluvila o těžkém období, které
Michael prožíval po její smrti. Pomohla mu ho překonat a chtěla mu dát najevo, že bude vždycky s ním.
Pochopil jsem. Máma byla můj nejlepší kamarád a párkrát jsem si přál, abych už to měl za sebou, a mohl odejít
19
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za ní. Věděl jsem ale, že je tu nějak se mnou i po své smrti,
se kterou jsem se nakonec s pomocí mého partnera Petra
a blízkých přátel vyrovnal.
Tu noc bylo se mnou na shromáždění 24 mých přátel ze
spiritualistické církve WickhamLane v jihovýchodním Londýně a všichni mohou potvrdit informace, které mi Gordon
zprostředkoval. Jeho zpráva pro mě měla velkou cenu. Upevnila ve mně víru v to, že zprostředkování zpráv z „onoho
světa“ je možné a že média působí a existují. Teď mám
pocit, se mohu znovu mluvit na pódiu před lidmi a pomáhat
jim stejně jako Gordon.
Michael dostal zprávu od mámy, která byla jeho nejlepší kamarád. Představte si ale, jak by na vás zapůsobilo, kdybyste dostali zprávu od blízkého příbuzného,
kterého jste ve skutečnosti nikdy nepoznali. Přesně to
zažila paní jménem Moira Collins z Londýna. Když její
otec Jack zemřel, bylo jí teprve14 měsíců, takže ho vůbec nepoznala. Když ale za mnou přišla a já kontaktoval svět duchů, abych zjistil, jestli pro ni má někdo
zprávu, ukázal se mi Jack.
Neměl jsem samozřejmě ponětí, od koho by chtěla
zprávu dostat. Věděl jsem však, že její trápení má už
dlouhou historii.
„Tento muž už je na druhém břehu dlouho,“ řekl
jsem jí. Pak mi duch pověděl něco víc. „Je to váš táta,“
pokračoval jsem. „Zemřel mladý a vy jste ho nikdy
20
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nepoznala.“ „To je pravda,“ řekla Moira. „Můj táta zemřel, když mi bylo 14 měsíců. Bohužel si na něj vůbec
nepamatuji, ale občas si s ním povídám, a když se mi
něco podaří, jsem přesvědčena, že v tom má prsty.“
„Jack říká, že ví, co se děje, a že do věcí vidí,“ sdělil
jsem Moiře. „Ví také o Vašich plánech na tento rok.
Duchovně bude s Vámi. Vidím teď nějaké fotografie,
na které jste se nedávno dívala. Je z nich patrné, že Váš
otec byl velmi hezký muž. Je na nich s Vaší babičkou,
která zemřela nedlouho po něm. Ta teď vypadá rozrušeně a říká mi, že ‚tam bude‘. Chystá se nějaká svatba.
Babička říká, že to bude úžasné a že dá svou přítomnost
nějak najevo.“
„To je moje babička Kathleen. Jsem tak ráda, že se
nám také ukázala,“ řekla Moira.
„Vidím další dvě mladé ženy, které stojí vedle Vás.
Váš táta mi ukazuje na Vás tři ve slavnostním oblečení
na svatbu. Máte také bratra – Váš otec je na Vás pyšný.
Život vás všech dospěl do bodu, kdy se děje něco důležitého. Někdo se stěhuje nebo dělá přístavbu na domě.
Je to rok, kdy život celé rodiny bude vzkvétat.“
„Táta asi vidí mé dvě sestry, Gillian a Claire,“ řekla
Moira. „Jsou nastrojené na svatbu, protože se obě nedávno vdávaly. Můj bratr Simon zrovna promoval, na
což je hrdý, a v lednu také očekává narození svého syna
– po dvou holčičkách je to pro něj krásné překvapení.
A dům rozšiřuje moje sestra.“
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„Teď chce otec mluvit o Vaší matce,“ pokračoval
jsem. „Když zemřel, tak se její život dramaticky změnil. Podle jeho názoru si vede skvěle. Na konci prosince
bude nějaké výročí – vidím ho s kyticí květin.“
„Ano, máma byla na kontrole u lékaře, léčí se s Ramsey-Huntovým syndromem – je to nějaká nemoc uší.
Jsem ráda, když vím, že na ní táta dává pozor. Dvacátého devátého prosince je jejich výročí svatby.“
„Chystá se hodně obálek k odeslání. Vy jste člověk,
který se snaží mít svůj život pod kontrolou, věci si plánujete. Ve vašem životě byla určitá nejistota, ale tento rok
Vás čeká hodně radosti. Do července se všechno vyřeší.
Jack zná datum vaší svatby a ví, že toto datum nebylo vybráno náhodně, že má vztah k nějakému jinému datu.“
„Má pravdu – vybrali jsme datum tak, abychom
mohli jet na svatební cestu v době našich narozenin,
které máme dva týdny po sobě. Nikdy bych neřekla,
kolik práce je s organizováním svatby – a určitě se musí
odeslat spousta obálek!“
„A je tu nějaké příbuzenstvo v Dublinu. Slyším nějaké lidi zpívat.“
„Z Dublinu pochází moje babička,“ řekla Moira s láskou. „A opravdu – měla ráda večírky. Budu dávat pozor,
jestli nám dá na svatbě nějaké znamení, že je s námi.“
„Mám z toho všeho moc hezký pocit,“ svěřil jsem
se. „Prožíváte krásné období v životě. Přišla k nám velmi pozitivní zpráva.“
22
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„Je pro mě veliká útěcha vědět,“ řekla mi, „že naši
blízcí i na druhém břehu ví, co se v našich životech děje
a že jsou na nás hrdí.“
*****
Moira odešla šťastná. Stejně jako mnoho dalších plačících, truchlících lidí, na které se na svých setkáních
obracím, a kteří tam někdy přicházejí i s myšlenkami
na sebevraždu. Nejde však jen o ně. I pro mě je předávání zpráv z duchovního světa úžasným zážitkem.
Je to opravdový doping, povznáší mě to. Je to jako
odhalovat tajemství, které bylo střeženo za mnoha
zámky – jako kdybyste mohli otevřít tajnou schránku,
podívat se dovnitř a pak s úžasem zvolat: „Podívej, co
všechno tam je!“
Musím se snažit tam „nahlédnout“ co nejrychleji
a pak se uzemnit, protože kdybych se pokoušel podržet si to, co vidím a slyším z druhého břehu, nebyl
bych schopen odtamtud odejít a pak to celé druhý
den znovu zopakovat. Měl bych toho příliš plnou hlavu. A já jsem koneckonců jen poslem zpráv ze světa
duchů. Musím fungovat tak, že zprávu předám, ale
nesmím na ní ulpět.
Ačkoliv se moje působení hodně liší od toho, co na
pódiu před davy lidí dělá například rocková hvězda,
jsem také jenom člověk a samozřejmě mě činí šťastným,
23
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když mohu před lidmi předvést svůj dar. A jak už jsem
řekl, nejsem žádný svatý muž. Když odcházím z divadla
nebo z haly a večer se zvláště vydařil, rád si dám panáka
nebo jdu na večírek. Některým lidem, kteří nechápou
spojení mezi tím, být šťastný a tím, mluvit se zemřelými, se to může zdát zvláštní. Zprávy z onoho světa však
přináší lidem štěstí a já při tom cítím až neuvěřitelnou
energii. Stejně tak je pro mě úžasné pomyšlení, že přináším pomoc těm, kdo truchlí.
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KAPITOLA 2

Když i naděje začíná pohasínat

P

OŽÁDÁ-LI mě někdo, jestli mu mohu pomoci najít
pohřešovaného blízkého nebo příbuzného, vždyc-

ky jej varuji. Říkám, že pokud se mi podaří kontakt navázat, pak to znamená, že ten člověk je mrtev. „Jste na
tohle připraven?“ ptám se pak.
To byl i případ paní Sally Perrin, která ke mně před
časem přišla na soukromou konzultaci. Řekla, že mému
varování rozumí a že je připravena na takovou smutnou možnost.
Skoro okamžitě se mi zjevil mladý muž. Pamatuji si,
jak jsem jí ho popisoval. Měl světlé vlasy a obvykle nosil
brýle, které však ve chvíli své smrti na sobě neměl. Paní
mi potvrdila, že opravdu vypadal podle mého popisu.
Řekl jsem jí, že mi mladý muž vypráví o nějaké spojitosti s armádou. Dále o tom, že ví, že ho jeho matka
hledala a také, že jeho ostatky se najdou v řece, v říční
zákrutě. Protože jsem slyšel hukot vody, měl jsem pocit,
že to bude blízko jezu. Paní mě poprosila, abych se ho
25
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zeptal na okolnosti jeho smrti. Z „druhého břehu“ ke
mně přišla informace, že ačkoliv se nejednalo o vraždu,
nějací lidé na „straně živých“ věděli o podrobnostech
toho, co se stalo, ale informace utajovali a nehodlali je
nikomu prozradit.
Nechám teď Sally, aby sama popsala, co bylo dál:
Mého syna Blakea jsme nahlásili jako pohřešovaného dne
8. srpna 2004. Dokončil právě druhý semestr na vysoké vojenské škole Sandhurst Military Training College a vedl osm
dalších mladých mužů na dobrodružnou expedici v rámci armádního výcviku. Byl to velmi zkušený horolezec a kvalifikovaný horský vůdce, který absolvoval příslušné kurzy a výcvik.
V den jeho dvacátých pátých narozenin, které připadaly na
pátek, odjeli mladí muži ve třech autech do Francie. V noci se
zastavili v St. Omer, aby dalšího dne pokračovali do Chamonix. Postavili stany a několik z nich se pak vydalo si zaběhat
podél řeky. Dali si pár piv a šli do města se najíst. Cestou do
Chamonix přecházeli přítok řeky L´Arve, na které Blake rok
předtím raftoval, tehdy tam strávil tři měsíce. Při té příležitosti varoval své kamarády před nebezpečím, jaké představuje silný proud řeky, když v létě dosahuje svého maxima a je
napájen tajícím sněhem z hor a ledovců. Upozorňoval je na
to, že kdyby některý z nich do řeky vstoupil, s největší pravděpodobností by nepřežil, protože voda je extrémně studená
– v zimě i v létě pouhých 3-5 stupňů. Byl to velmi zodpovědný
mladý muž a dobře se v té oblasti vyznal.
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Po večeři šli všichni společně do několika barů a skončili
v nočním klubu, ze kterého Blake spolu s dalším mladíkem
odešel kolem 2:30 – 3 hodin ráno. Byli „v náladě,“ ale až
tak opilí zase ne. Vraceli se zpátky do kempu, který byl dobře označený a dobře osvětlený.
Blake si však údajně myslel, že to není kemp, ve kterém spali, a vydal se dolů po nějaké cestě, která skončila
v zahradě. Tam se druhý mladík rozhodl, že už za ním
dál nepůjde (v tu dobu byli docela blízko u řeky, asi deset
metrů). Druhý mladík šel dál po cestě a čekal, že Blake
tam dojde druhou stranou. Ten se však neobjevil a to bylo
naposledy, kdy ho kdo spatřil. Mladík se posléze vrátil do
kempu, řekl ostatním, co se stalo, a ti ho uklidňovali, aby
si nedělal starosti, že se Blake ráno objeví. Proto také policii informovali až v neděli v poledne. Mě zavolali až v osm
hodin večer toho dne.
Moje první reakce byla sednout na letadlo a letět tam.
To jsme také s mým manželem Davidem (Blakeův nevlastní otec) udělali, i když nás lidé od armády přesvědčovali, že
to není nutné. Celý týden jsme strávili tím, že jsme spolu
s jeho bratranci a nejbližšími přáteli Blakea hledali. Často
jsme se hrabali holýma rukama v říčních nánosech. Policie
nám sdělila, že nemůže použít při hledání psy, protože noc
předtím byla silná bouřka a tak by nenašli žádnou pachovou stopu. Každopádně jsme z toho všeho měli dojem, že
si policie myslí, že Blake byl opilý a spadl do řeky. Tím to
pro ně skončilo. Měl možná trochu upito, ale určitě by to
27
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řešil tak, že by si lehnul do postele a vyspal se z toho. Byl si
velice dobře vědom, jak nebezpečná ta řeka může být. Není
to jen vidět – je to i cítit a bezesporu i slyšet. Je to hrůzostrašná, hrozivá řeka. Vím to, protože tři týdny před tím,
než se to neštěstí stalo, jsme s manželem bydleli nějakou
dobu poblíž a já jsem na ni Davida upozornila a říkala
mu, že mi z ní mrazí.
Naše hledání nemělo jen čistě fyzickou podobu – vyvěsili
jsme také stovky plakátů upozorňujících na zmizení mého
syna. Rozvezli jsme tyto plakáty po celém údolí Chamonix,
takže každý, kdo tam žije, se o jeho zmizení dověděl. Naše
prosby o pomoc vysílali i v televizi a v rozhlase. Pak začala
policie říkat, že je to opravdu nezvyklé, protože normálně se
po člověku, který spadne do řeky, najdou nějaké stopy. Tak
jsme si začali myslet, že je možná pořád naživu a prostě
někam odešel a zmizel. Spojili jsme se s horkou linkou pro
pohřešované osoby a nechali jsme rozvézt plakáty po celé
Francii, Švýcarsku, Španělsku a Itálii. Protože Chamonix je
blízko u hranic, nechali jsme vytisknout pohlednice se zprávou o Blakeově zmizení a rozdávali je řidičům kamionů, aby
je rozvezli po celé Evropě. Poslali jsme emaily všem lidem,
na které jsme si s přáteli vzpomněli. Kontaktovali jsme tisíce
lidí a založili internetovou stránku.
Od té doby jsme na osudném místě byli už sedmkrát
a udělali jsme všechno možné i nemožné, včetně toho, že
jsme si najali přístroj, něco jako sonar, který je schopen
prozkoumat vodu a písek do velké hloubky (což se ukázalo
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v tak prudkém proudu vody jako nepraktické). V Hágu jsme
si chtěli pronajmout speciálně cvičené psy, kteří dokážou nalézt těla v hluboké vodě. Pak nás kontaktovala francouzská
policie s tím, že tyto psy má k dispozici. Poskytla nám dva
ze tří odborníků, které mají v celé zemi k dispozici, a kteří
jsou schopni tyto psy vést, a k tomu pět z celkem sedmi takto
vycvičených psů, které měli v celé Francii, a to na celé dva
dny. My jsme pak během těchto dvou dnů pročesávali řeku
od rána do večera.
Bohužel to všechno nebylo k ničemu. Proto jsem se
rozhodla, že požádám o pomoc někoho s nadpřirozenými
schopnostmi. Nebyla jsem žádná spiritistka, ale vždycky
jsme byli otevření věcem „mezi nebem a zemí“ a věřili jsme,
že na nich něco je. A pak mi někdo doporučil Gordona Smithe s tím, že je „fakt dobrej“. Zjistila jsem, že Gordon zrovna pořádá svoji demonstraci v Bristolu, a tak jsem se za ním
s přítelem vydala. Ve druhé polovině programu, když přijímal od lidí otázky a zprostředkovával jim odpovědi, jsem
vycítila svou šanci a zvedla jsem ruku. Když mě Gordon vyzval, ať mluvím, řekla jsem: „Můžete mi pomoct najít mého
syna?“ Odpověděl mi, že na to není zrovna vhodná doba
ani místo, ale že ho mám kontaktovat po skončení akce.
Nemohla jsem ho pak dostihnout, ale paní z Hay House si
vzala moje telefonní číslo a řekla, že mi zavolá zpátky. Nevěřila jsem, že se to podaří, ale věřte nevěřte, nakonec mi zavolala tato paní i Gordon chvilku po sobě. Gordon mi řekl,
že se setkáme v londýnském hotelu, kde v tu dobu bydlel.
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Tak jsme se tam s mým přítelem vydali. Byl prostě úžasný.
O mém příběhu nevěděl nic a řekl nám jasně, že nechce před
konzultací nic vědět dopředu. Když se však Blake objevil,
přišel Gordon se spoustou informací, které nemohl v žádném případě vědět, a které byly naprosto přesné. Zajímavé
bylo Gordonovo sdělení, že Blakeovo tělo se najde v době
třetího výročí jeho smrti, a přesně to se stalo.
Gordon řekl, že důležitým dnem bude datum šestého.
Samozřejmě, že to bylo důležité datum, protože šestého se
Blake vydal na svůj nešťastný výlet a taky to byl den jeho
narozenin. Gordon ho viděl, jak má na sobě něco žlutého –
velkou péřovou bundu, kterou Blake vždycky nosil, když šel
do hor. Také nám řekl, že třináctého bude datum špatných
zpráv. To bylo datum, kdy bylo odvoláno pátrání. Řekl také,
že tohle všechno se dělo kolem Blakeových narozenin.
Gordon nám sdělil, že slyší nějaké lidi, kteří mluví s Blakem v baru nebo nočním klubu a je tam nějaký jeho nový
kamarád – kluk, o kterém Blake skoro ani nevěděl, že tam
s ním byl. Popsal bouřící řeku se strmými břehy po obou stranách, obklopenou bahnitými břehy. Kolem byly hory. Potom
Gordon řekl, že někdo blízký Blakeovi zná pravdu o tom, co
se stalo, ale není připraven o tom mluvit. Vlastně se jednalo
o podivné skrývání pravdy. To jsme si také vždycky mysleli.
Díky velké publicitě, která doprovázela naši další cestu
do Francie, nás nakonec v květnu minulého roku kontaktoval muž jménem Joseph Dancet. Tvrdil, že deset dnů po
Blakeově zmizení viděl jeho tělo v řece, a že o tom informoval
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policii, ačkoliv ta nám o tom neřekla ještě dalších pět měsíců. Kvůli tomu si tento muž myslel, že mu policie nevěřila.
Ujistili jsme ho, že my mu věříme a on přísahal, že spolu
se svým přítelem Claudem Antoinem udělají všechno, co
bude v jejich silách, aby nám pomohli najít ostatky našeho syna. Dalších osm měsíců, kdykoli mohli, vydali se tito
muži k řece s podivně vypadajícími hráběmi a pročesávali
obrovské množství naplavenin, které se usadily podél řeky
při nezvykle silných záplavách to léto, kdy Blake zmizel.
Byli přesvědčeni, že jeho tělo bude někde tam. Pomocí leteckých fotografií, které se mi podařilo sehnat, bylo možné
zjistit, kde se toho roku řeka vylila z břehů.
Den před Novým rokem 2006 došlo k průlomu. Joseph
našel kost, lidskou stehenní kost, a to přesně v oblasti, kterou Gordon popisoval. Zklamalo nás, když jsme zjistili, že
kost byla nalezena kousek od místa, kde jsme vždycky ukončili každé naše hledání. Bylo to dolů po proudu, kousek od
mostu, kde začíná dravý proud, ve kterém se, podle policie,
těla nezachytí. Rozbor DNA ukázal, že se jedná o Blakeovo
tělo, čímž se nám potvrdilo to, co nám říkal Gordon – že
Blake je mrtvý, a že jeho ostatky jsou v řece asi 60 kilometrů
jižně od Chamonix. Když jsme sledovali policejní potápěče,
jak prohledávají oblast, kde byla nalezena kost, našli dvě
další kosti, které nyní čekají na identifikaci. Budou prozkoumány, aby bylo možné zkusit určit příčinu Blakeovy smrti.
Mé sezení s Gordonem pro mě znamenalo velkou útěchu.
Gordon, nebo spíše Blake, nám poskytl spoustu přesných
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informací. Řekl, že jeho tělo bude nalezeno poblíž místa,
kde jsme už hledali, ale v oblasti, které jsme tehdy nevěnovali pozornost – v prudké vodě, v dravém proudu blízko jezu,
kde jsou vysoké břehy atd… Byla to trefa do černého.
Ale o tom, že Gordon byl opravdu v přímém kontaktu
s naším synem, nás přesvědčily ještě další věci. Gordon řekl,
že mu Blake ukázal svou fotografii, jak slaňuje z ledového
převisu a řekl mu, že mám tu fotografii u telefonu. Tu fotku
mi nedávno poslal jeden z jeho přátel a já si jí dala zarámovat
a postavila jsem ji k telefonu přesně den před tím, než jsem se
vydala ke Gordonovi na konzultaci. Blake také řekl, že bude
vydána nějaká oficiální zpráva o celé věci, ale že se z ní nic
nedovíme. Šlo o armádní zprávu, která skutečně odpovídala
Blakeovu mínění. Gordon nám řekl, že viděl loveckého psa,
jak celý šťastný sedí Blakeovi u nohou. Popis dokonale pasoval na Stara, našeho psa, který před pár lety zemřel. Blake
si často bral psa sebou, když si šel zaběhat. Řekl také, že na
počest Gordona bude zasazen strom – a přesně to udělal jeho
táta v naší zahradě. Zmínil se také o běžkování, ve kterém
byl Blake velmi dobrý a o číslu osm, které vystupovalo velmi
silně. No, a právě osmého Blake zemřel.
Když se vrátil k samotné události, Blake uvedl, že šel
v úplné tmě, mezi stromy, pod nohama měl trávu. Někdo
další šel s ním. Neměl na očích brýle. Náhle se věci vymkly
z rukou; nastala obrovská panika. Byl schopen si vzpomenout na živý plot – zahrada, ve které údajně zmizel, byla
ohrazena živým plotem – ten nás měl ale svést z cesty. „Jeho
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brýle jsou někde v dosahu živého plotu,“ řekl Gordon. Ale
přesto, že jsme tam pročesali trávu, až mi krvácely ruce,
nikdy jsme je nenašli. Možná, že tam pořád ještě jsou. Podle
Gordona byl Blake mrtvý ještě předtím, než ho hodili do
vody a on si neuvědomoval, jak k tomu došlo. Celá věc je
nejasná, ale stalo se něco, co nebylo v plánu.
Gordon řekl, že to všechno bylo pečlivě zorganizované.
Každý se bojí spiknutí. Spiklencům někdo pomáhal, ale oni
se chrání hradbou mlčení a jsou vzájemně vázáni čestným
slibem, že nic nevyzradí. Řekl mi také, že nějaký vysoce postavený důstojník ví, co se stalo.
Pak změnil téma a řekl nám, že Blake chce, abychom věděli, že s námi v pátek bude. Toho pátku jsme cestovali přes
velšské hory, které Blake miloval, na místo zvané Abersoch,
na pobřeží Walesu.
„Pozdravujte Davida,“ řekl prý. David je jméno mého
manžela, se kterým Blake dobře vycházel. Řekl také, že se
setkal se svým pradědečkem, kterého Gordon popsal jako
vojáka oceněného mnoha medailemi. A opravdu, můj dědeček byl major, který dostal mnoho vojenských řádů. Když
jsme se s Gordonem setkali, nic o těchto věcech nevěděl. Řekl
nám, že Blake je šťastný a chtěl, abychom byli šťastní tak
jako on. Také nám oznámil, že zhasínání a rozsvěcení světel
a další podobné „hrátky s elektrikou“ byly jeho dílem. No,
je pravda, že se u nás v domě děly různé divné věci, zvláště
s alarmem. Jednou se to stalo, jakmile jsem zavěsila telefon po rozhovoru s Gordonem. Bylo to opravdu strašidelné.
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Jindy se alarm úplně zbláznil, museli jsme vyndat pojistku,
abychom ho umlčeli – bylo to zanedlouho poté, co jsme přinesli některé Blakeovy věci z domu jeho otce. Tyhle věci se
stávají vždycky v době, které říkám „nenáhodná“. Docházelo k nim, když se mi narodil vnuk a také když jsme se pak
šli na dítě podívat k mé snaše. Řekla mi tehdy: „Sal, zapíná
se nám bezdůvodně alarm, je to fakt zvláštní.“ A já nato:
„No, to si tady pohrává Blake.“ A podle Gordona to opravdu
Blake je – a nám se to líbí. Vždycky měl smysl pro humor.
Nikdy jsem na podobné věci nevěřila a můj manžel byl
velký skeptik. Teď se ale úplně obrátil, je to neuvěřitelné.
Prostě jsme od Gordona dostali mnoho důkazů dosvědčujících, že Blake s námi komunikuje. Abych uvedla jen jeden
příklad – Gordon mi řekl, že v noci a ráno mě Blake slyší,
jak s ním mluvím. A to také dělám. Říkám mu: „Dobrou
noc, Blakie,“ a „dobré ráno,“ když jdu kolem jeho fotky.
Nakonec jsem Gordona požádala, aby Blakeovi vzkázal:
„No tak, Blakie, potřebujeme vědět, kdo je za tvou smrt odpovědný. Jak ses do té řeky dostal? Musíš mi to říct!“
Jeho odpověď zněla, že to nechce vyzradit, protože existuje ona čestná dohoda, že nikdo ze spiklenců nic neprozradí, a že kdyby na někoho poukázal, poškodilo by to další
lidi. A že chyby se stávají.
Pak Gordon řekl, že Blake napsal jedno velké písmeno,
o kterém si myslíme, že by mohlo být počátečním písmenem
jména viníka, ale nebudu ho prozrazovat, protože vyšetřování stále probíhá.
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Nemusím snad ani říkat, jakou radost mi udělalo,
že jsem mohl Sally pomoci. Její syn chtěl, aby se pro ni
celá věc uzavřela tím, že se najdou jeho tělesné pozůstatky a proto naznačil, kde se nacházejí. Pokaždé tomu
ale tak není, jak uvidíme v dalším příběhu. Blake mi
předal velmi mnoho informací, dokonce zašel tak daleko, že mi ukázal letenky – letenky, se kterými se jeho
matka chystala letět do Ameriky. Sally tam brzy nato
odcestovala navštívit svou nejstarší dceru. Nejdůležitější částí jeho zprávy však bylo, že si přál sdělit svým
blízkým, že je šťastný, aby i oni mohli šťastně žít.
Říkám to pořád dokola, ale pro mě jako člověka, který má každý den svého života co do činění s truchlícími, je úžasné vidět, jak odcházejí s úsměvem na tváři,
když k nám promluví jejich blízký a sdělí třeba takovou
radostnou zprávu, jakou obdržela Sally.
*****
Zanedlouho po mém setkání se Sally mi zavolal nějaký
muž ze spolku spiritualistické církve Notting Hill. „Někdo z mé rodiny je pohřešovaný. Pomůžete mi?“ Přišel
pak za mnou a podal mi kus papíru, na kterém bylo napsané jeho jméno – Jonathan Lane – a telefonní číslo.
Bohužel, protože jsem nepořádný, jsem papírek ztratil.
Jonathan je nicméně usilovný muž a několik měsíců
nato mě vyhledal prostřednictvím mého nakladatele.
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Když na mě tehdy v kostele zavolal, něco mě trklo.
Připomnělo mi to případ Sally, která mě prosila, abych
našel jejího syna. Ukázalo se, že příbuzný, kterého chtěl
Jonathan tak zoufale najít, také zmizel ve Francii a na
moment mě napadlo, jestli to není stejná osoba. Bohužel se ukázalo, že tento příběh je úplně jiný…
Jakmile vstoupil do místnosti, bylo mi jasné, že tato
scéna není z Jonathanova prostředí. Byl to finančník,
který se cítil jako doma s lobbisty v kancelářích ve vysokých budovách s nábytkem z chromu a tmavého dřeva
v londýnském City a na Canary Wharf. Pilot soukromých letadel, který se cítil stejně dobře při sledování
kontrolek na řídícím pultu ultralehkých letadel, jako
za volantem sportovních vozů. Teď však byl v malém
kumbálu v posledním patře budovy patřící církvi Notting Hill Gate church. Spolu s ním tam byly tři ženy
a médium.
Jonathan nebyl nijak úzkoprsý člověk – vyrostl v Africe, cestoval po celém světě, a věděl, že zvláštní věci
se dějí a existují. V existenci říše duchů však vůbec nevěřil. Přišel jen proto, že se spolu s manželkou Luisou,
jednou ze tří žen v oné místnosti, už dva roky pokoušeli o všechno možné, aby pomohli Fioně, další z oněch
žen, najít jejího nezvěstného syna, Jonathanova bratrance Christophera.
Při hledání Chrise – nebo spíš jeho těla, o němž se
nyní všichni zúčastnění domnívali, že bude výsledkem
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jejich hledání – se jim však nedařilo. Francouzská policie se příliš nezajímala o nalezení Angličana, který žil
sám v pokojíku v penzionu v Annecy. Ani soukromý
detektiv nic nezjistil. Chris prostě zmizel z povrchu
zemského.
A tak se všichni ocitli v Notting Hillu, v jedné místnosti s médiem.
Vzal jsem za ruku Fionu.
„Táhne mě to do Francie,“ řekl jsem jí. „Dává to
smysl?“
„Jistě,“ odpověděla.
„A mám pocit létání. Dívám se dolů na hory
a řeky, jako sup kroužící v teplém vzdušném proudu.
Je to úžasné, vznášet se stále výš a výš a dívat se dolů
na svět!“
Jakmile jsem to řekl, Jonathanova nedůvěra vůči
existenci světa duchů se navždy odporoučela. „Chris
vždycky mířil do nebes – tím či oním způsobem,“ řekl
mi později.
„Bere mě sebou do Afriky,“ pokračoval jsem. „Do
Zimbabwe.“ „A říká mi, že se stal zahradníkem, nebo
něčím podobným.“
„Přesně,“ řekl Jonathan.
Jonathan a Chris si byli docela blízcí, jako bratranci
bývají. Jonathanova rodina žila v Keni, Christopherova
v Zimbabwe. Chris vždycky vášnivě miloval dvě věci:
zahradničení a létání. Zemi a nebe. Fiona, jeho matka,
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