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co je to vlkodlak?

Kde žijí?
Lidé proměňující se ve zvířata jsou
k nalezení po celém světě a téměř
ve všech kulturách.

okud nás ovšem
zajímají jen ti, kteří se
proměňují ve vlky, pak se
porozhlédneme hlavně v zemích
na severu a západě Evropy, třeba
ve Skandinávii, kde bývaly a dosud
jsou početné smečky vlků.
Ve městech se mnoho příběhů
o vlkodlacích nevyprávělo, dokud
se vyprávění příběhů neujali
tvůrci ﬁlmů. Na venkově, zvláště
v zalesněných územích, byly oproti
tomu vlkodlačí báje a pověsti
rozšířené.
Zalesněná krajina bez cest je
totiž tím pravým místem, kde se
vlčímu plemenu daří, stejně jako
příběhům o něm. Kdo chce spatřit
vlkodlaka v jeho přirozeném
prostředí, ať se vydá právě
do takových míst.

P

Vyprávění o lidech, kteří se
dokážou proměnit v psovitou
šelmu, se objevují v mnoha
odlehlých zemích a kulturách.
V Egyptě a dalších zemích
severní Afriky a Středního
východu uslyšíte například příběhy
o černokněžnících, kteří na sebe
berou podobu šakala, v Japonsku
zase o ženách proměňujících se
v lišky.
Mnoho klanů amerických
indiánů věřili, že se jejich kmenový
šaman dokáže změnit v kojota
pomocí tajného rituálu a tance.
V jiných částech světa se
čarodějové vtělují do divokých
zvířat, jejichž podoba jim pomáhá
získat moc a majetek. Například
ve Finsku na sebe berou podobu
medvěda, zatímco v Irsku se až

co je to vlkodlak?

do nedávna říkalo, že v kraji žijí
čarodějnice, které se proměňují
v zajíce a chodí pít z vemen
pasoucích se krav a ovcí.
V Africe a Jižní Americe se
šamani a kmenoví kouzelníci mění
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ve lvy a jaguáry. V každém koutu
světa potkáte jiné lidské zvíře.

Dole Klasický vlkodlak si zachovává část své lidské podoby,
ale nabírá veškerou sílu a moc vlka.
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co je to vlkodlak?

10 důležitých způsobů,
jak odhalit vlkodlaka
Poznat vlkodlaka není snadné, zvláště když má
zrovna lidskou podobu. Přesto jej prozradí
několik znamení.

Podívejte se, jestli muži
nesrůstá obočí. Tento znak se
už odedávna považuje za vlkodlačí.

1
2

Lidé, jejichž prsteníček je delší
než prostředníček, jsou

pravděpodobně vlkodlaci v lidské
podobě.
Vlkodlak se v obou svých
podobách vyhýbá stříbru
a dotyk stříbra jej pálí jako plamen.

3

co je to vlkodlak?

4

Jak vlkodlak jednou ochutná
syrové, krvavé maso ve své vlčí
podobě, vyhledává jeho chuť i coby
člověk.
Vlkodlaci projevují nadlidsky
vyvinutý sluch, čich a zrak.

5
6

Každý vlkodlak je neklidný
a tajemný, když se blíží měsíc
v úplňku. Někteří si tyto chvíle síly
užívají, jiní propadají smutku.
Vlkodlak má schopnost
samovolného hojení.
Nezahojí se jen rána po stříbrné
kulce.

7

13

Všichni vlkodlaci jsou
nadměrně zarostlí. Dívejte
se po chlupech na dlaních nebo
růstu vlasů do výrazné špičky nad
čelem. Složitější je zjistit, jestli jim
nerostou chlupy pod kůží.

8

Vlkodlak v lidské podobě
může bezdůvodně útočit.

9
10

Vyhýbejte se člověku, který
se v noci toulá po lesích
a vřesovištích a vrací se domů až
ráno, zcela nahý.
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