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ke stažení PDF V Londýně v čínské čtvrti
bylo zavražděno několik žen. A dost

neobvykle. Smrt jim zřejmě způsobila nějaká
velká šelma. Suko dostane tip od jednoho
svého bratrance. Spolu s JS navštíví adresu,
kterou dostal. Dají se do prohledávání domu a
narazí na podivné “kapky“, v nichž jsou tygří
hlavy. Jedna kapka praskne a v místnosti se
zhmotní celý tygr. Naši přátelé se s ním
vypořádají snadno. Trefí ho stříbrnými
kulkami. Raněné zvíře vyskočí z okna do
dvora, kde zemře. Oknem vylezou taky do

dvora. Místo tygří mrtvoly však naleznou tělo
mrtvé dívky. Pak je obklíčí několik postav a
začne je bombardovat kuličkami plněnými
kyselinou. Suka napadne použít víka od
popelnic jako štítu. Takhle chránění se

vrhnou na neznámé útočníky a zaženou je na
útěk. Spolu s útočníky zmizí i kapky s

tygřími hlavami. Po té odnesou tělo mrtvé do
Yardu. Pitva nezjistí nic neobvyklého.

Jedinou stopu je majitel onoho podivného
domu. Je to jistý Ernesto Tse, jehož trestní
rejstřík je velice zajímavé počtení. John si od
jeho návštěvy hodně slibuje. Tse se však

chová naprosto normálně a tvrdí, že o tygrech
a mužích s kyselinou nic neví. Johnovi a
Sukovi nezbývá nic jiného než odejít s

prázdnou. Tse jim to znemožní. Pod nimi se
otevře propadlo a oba se propadnou do
podzemí. Musí projít muzeem voskových
figur, které je plné překvapení - figurína

indiána hází tomahavk a středověký rytíř seká
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po okolojdoucích mečem. Oba přežijí
všechny nástrahy bez úhony a dostanou se
zpět do Tseovi kanceláře. Přinutí ho mluvit.
Za vším stojí Serena Kyleová, služebnice
Asmodiny, které se podařilo Johnovi

uprchnout. Tse ji ukryl v jednom ze svých
domů. Serena tam shromáždila deset

zhypnotizovaných krásek a učinila z nich
tygrodlaky. Tyto dívky pak vycvičila a dnes
pořádají módní přehlídku. Po té spolkne Tse
kapsli s jedem a zemře. Suko si uvědomí, že
na módní přehlídku jela i Shao se Sheilou.
Musí rychle jednat. Nechají budovu obklíčit.
Sál je uzavřen a v něm Serena Kyleová se
svými devíti tygrodlačicemi (jednu už JS a
Suko zabili) ohrožuje všechny v sále. Serenin
plán je jednoduchý. Sama je tygrodlaky a
pomocí svého kousnutí chce všechny v sále
změnit na tygrodlaky, kteří by sloužili

Asmodině. Všechny najednou by nemohli jen
JS a Suko porazit, a tak nechají do sálu
předem vpustit uspávací plyn doufaje, že

tygřice uspí. Vtrhnou do sálu. Plyn působí a
všichni kromě Johna, Suka a Sereny usnou.
Serena se dá na útěk. John za ní. V jedné

místnosti dojde k souboji. Serena se změní na
polovičního tygra a zaútočí. John ji napíchne
na stříbrnou dýku a zabije ji. Její smrtí jsou
zbylé tygrodlačice zbaveny kouzla a změní se

zpět na dívky.
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