
KULTURA 3

WORLD OF WARCRAFT: 
PUTOVÁNÍ AZEROTHEM
Kalimdor

Bak už jsme naznačili minule v Také vyšlo, tohle není komiks. Tahle kniha prostě

klame tělem! Není to ani obrázkový atlas, ani hromada artworků v líbivém provedení, 

je to bedekr. Napsaný s láskou!

S láskou k Hordě, protože Kalimdor je primárně jejich zem! 136 stran vás v působivém 

balení (fakt máte při listování pocit luxusu) provede celým kontinentem, zastaví se málem 

u každého kamene a ke všem přidá tu historku, tu celou historii. Je to kniha pro vášnivé 

milovníky Warcraftu a jeho světa.

Takový ten klasický „lore book11, který vám představí fiktivní reálie fiktivní země do půso

bivého detailu.

Dělá to česky, takže některá místa se jmenují jinak, tedy zábavný prvek je i dekódování 

názvů, slovník je ale k dispozici. Jste-li spíš občasní návštěvníci Azerothu, není Putování víc 

než pěkně provedený suvenýr. Jestli ten svět zbožňujete, je to milostný dopis od spřízněné 

duše. Na náš vkus by mohl být víc obrázkový, ale funguje i takhle. Viktor Bočan

PUNISHER MAX: ČETA ZLATAN: ADRENALIN

Miluju předmluvy. Nebo Doslovy. 

Nebo jenom články, kde se dozví

te něco do hloubky o daném díle, 

ať už z pera autora, nebo nějaké 

spřízněné duše. Punisher MAX: 
Četa začíná předmluvou... přímo 

od Ennise. A stojí za to!

Komiks je skvělý příběh 

z počátků Franka Castla. Když 

poprvé dorazil do Vietnamu. Než 

se to celé pos*alo.

Příběh sám o sobě silný, ostatně 

jako celé edice MAX, a i pro 

Punisherovy znalce zajímavá. Ale 

sám scenárista vám k tomu dá 

ještě pár karet do ruky. Běžte si
hrát! Mikoláš Tuček

Jasně, je to fotbal, ale 

Zlatan je prostě jedi- 

nečnej. Kniha má podtitul 

Co jsem ještě nevyprávěl, 

a tak by mohla svádět 

k tomu, že Ibra měl smlou

vu na dvě knihy a teď 

musel udělat tu druhou.

Ale tak to vůbec není. Už 

první, Já jsem Zlatan 

Ibrahimovič, byla velmi 

osobní čtení, tohle není 

zdaleka sběr historek, co 

zbyly, ale nesmírně zajíma

vé čtení. Protože jak říká 

sám Zlatan: „Jsem bůh, ale 

stárnoucí bůh.“

Právě pohled do zákuli

sí, co Zlatana pohání (ehm 

máte to na obálce), jak 

maká při rekonvalescen

cích, ale i vážné obavy, co 

bude dělat, až skončí s fot

balem, z knihy dělají velmi zajímavé čtení.

Těšte se na fantastické historky, třeba o jeho prvním gólu v USA, 

jak sám porazil Anglii nebo proč se vrátil do AC Milán. Nutno dodat, 

že vhodné i pro fanoušky fotbalu, co jinak moc nečtou, tohle vdech

nete fakt svižně!

Mikoláš Tuček
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