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Erik Hofstatter: Vzácný druh / PŘEKL AD Martin 
Štefko / OBÁLK A Jack Larson / V YDAL Golden 
Dog, Český Krumlov 2022 / S TR AN 92 /
CENA 159 Kč

Anthony Burgess: Mechanický pomeranč /
PŘEKL AD Ladislav Šenkyřík / OBÁLK A Martin 
T. Pecina / V YDAL Odeon, Praha 2022 /
S TR AN 248 / CENA 299 Kč

Ben Counter: Bitva o Propast / PŘEKL AD Marek 
Hrnčíř / OBÁLK A Neil Roberts / V YDAL Polaris, 
Frenštát pod Radhoštěm 2021 / S TR AN 328 /
CENA 359 Kč

90 %80 % 80 %

NÁMĚSÍČNOST, 
NEKROFILIE 
A SPROSTÝ HOLKY
Představte si, že ve spánku děláte zlé věci. 
Aurel Schwartz trpí vážnou náměsíčnos-
tí. Každý večer se vydává na noční výpra-
vy a jeho milující žena Zora ho úspěšně 
loví po domě. Problém ale nastane, když 
ho Aurela jedné noci najde nad svou spí-
cí dcerou. S kuchyňským nožem v ruce. 
To už člověk na hlad neukecá. Takže ná-
sleduje hledání pomoci a zjištění, že prav-
da leží úplně někde jinde. Skrývá se totiž 
v  nedalekých lesích a tunelech. Má sněho-
vě bílou pleť, dokonalá ňadra a balzamo-
vací talent.

Krátký román Vzácný druh autora  Erika 
Hofstattera vypráví čistokrevný brako-
vý horor se vším všudy. A k tomu pěkně na 
úrovni, okořeněný jak vášnivě zvráceným 
sexem, mrtvolami, tak i trochou toho po-
ctivého vyšetřování. Zápletka totiž z počát-
ku klame tělem. Máme tu milujícího man-
žela, dospívající dceru se zálibou v drsné 
muzice a manželku, co si v soukromé tělo-
cvičně hodí dvanáct kardiosestav a zalije to 
plechovkou piva. Jenže role se záhy otáčejí. 
Překvapení si vás omotá kolem prstu, a po-
kud vám nevadí trocha toho úchylného ho-
roru, budete s napětím číst jedním dechem. 
Erekce nezaručena.❎ Lumír Havlíček

JAK CHOROŠNĚ 
TOLČOKOVAT HJUMANÍKA

Není to kniha, kterou byste chtěli číst po-
řád dokola a vzbuzovala by ve vás příjem-
né pocity. Spíš naopak – hrůzu, zhnuse-
ní, mrazení v zádech – a beznaděj. Přesně 
takový je i hlavní hrdina Alex, patnáctile-
tý násilník, vrah a sociopat, milovník váž-
né hudby a člověk, jehož všechny ty hrůzy, 
které se svou partou provádí lidem okolo, 
fascinují a nechápe, co je na nich špatné-
ho. Také proto je jedinou jeho reakcí na 
snahu lékařů vyléčit ho (tím, že mu vy-
myjí mozek) ztráta zbytku lidskosti, která 
v něm byla…

Mechanický pomeranč je unikátní tím, 
s jakým chladnokrevným odstupem jeho 
autor dokázal už před šedesáti lety defi no-
vat surové, ničím neohraničené násilí. Uni-
kátní je i jazykem, který přisoudil teenage-
rům blízké budoucnosti – argotem, v němž 
se mísí angličtina s ruštinou a dalšími dia-
lekty až na hranu srozumitelnosti (hlubo-
ce smekám před překladem). Čtenáři proto 
nezbývá než se na ten dynamický, rytmicky 
sugestivní text, jehož temné, výrazné bar-
vy jsou dokonale pohlcující a zvráceně při-
tažlivé, okamžitě intuitivně naladit, jinak 
je ztracen. Což by byla škoda, protože knih, 
které takto ovlivnily světovou literaturu, 
existuje pramálo.❎ Jiří Popiolek

SPOUSTA KOUZEL 
V HLUBOKÉM VESMÍRU

Prázdnota je pátou knihou z Hamiltonova 
univerza Společenství. Tvrdit o něm, že je 
super, by proto bylo nošením dříví do lesa. 
Nová série, jejímž je tato kniha druhým dí-
lem, má ale něco navíc. 

Klasický vesmír Společenství,  který dobře 
známe, nejen ukazuje o nějakých 1 500 let 
později, ale především jej mixuje s ji-
ným vesmírem uvnitř tajemné Prázdno-
ty. A v tomto dalším vesmíru se odehrává 
celá polovina knihy, kterou tvoří opravdu, ale opravdu dobrá indu-
striální fantasy plná lidí s psychickými schopnostmi srovnatelný-
mi s magií. A tenhle podivný mix nejen že nějakým záhadným způso-
bem skvěle funguje, ale je vážně opojný. Edeardova dobrodružství si 
nechcete nechat ujít! Zachrání Makathran a nakonec i Společenství? 
 Uvidíme…❎ David P. Stefanovič

80% 
Peter F. Hamilton: Prázdnota – Čas / P Ř E K L A D Martin 
Královec / O B Á L K A LZX / V Y D A L A Planeta9, Praha 2021 /
S T R A N 702 / C E N A 499 Kč

BOŽÍ KOPÍRKA

Všechno začíná v letadle na lince  Paříž – 
New York, které se dostane do strašlivé 
turbulence. Pilotům se nakonec podaří si-
tuaci zvládnout a úspěšně přistát. Jenže, 
během oné události se něco stalo. Něco, 
co dává slovům „dvojí život“  úplně jiný 
smysl…

Anomálie představuje příjemnou, ale 
také obtížně uchopitelnou kombinaci žán-
rů, ve které autor nechá před čtenářem de-
fi lovat skupinu různorodých postav, kte-
ré mají společné jen to, že žijí dvojím životem. Životem, který jim de-
miurg právě razantně narušil. A tak nezbývá, než aby si čtenář začal 
trochu lámat hlavičku, a přes téměř detektivní zápletku, kořeněnou 
tajnými službami, sci-fi  motivy, politikařením a špetkou mystiky, se 
dobral k oněm provokativním otázkám o lidské jedinečnosti a smys-
lu žití.❎ Martin Fajkus

70% 
Hervé Le Tellier: Anomálie / P Ř E K L A D Sára Vybíralová /
O B Á L K A Andrej Nechaj / V Y D A L Host, Brno 2022 /
S T R A N 336 / C E N A 379 Kč

NENÁVIST A LÁSKA MEZI 
BRATRY VE ZBRANI

Loni vyšly dva příspěvky do série Horovo ka-
cířství – a oba byly skvělé. Ben Counter se 
předvedl v úžasném příběhu Galaxie v pla-
menech, kde proti sobě natvrdo postavil celé 
legie v okamžiku zrady. V Bitvě o Propast si 
tenhle koncept zopakoval v komorním pro-
vedení – ovšem se stejně fatálními důsled-
ky. Kacířství už se plně vyjevilo… ale Galaxie 
o tom ještě neví. Z loděnice u Jupitera vyrá-
ží na svou vražednou pouť nejmocnější loď 
lidstva, jejímž cílem je domovský svět Ultra-
mariňáků. Přes vrcholné utajení se jí do ces-
ty připlete narychlo sestavený svaz Ultra-
mariňáků a hrstky Hvězdných vlků, ale také 
zástupce Tisíce synů či Požíračů světů. Spo-
lečně jsou odhodlání zastavit hrozbu, která 
uráží vše, čemu věří a co milují. Netuší, že je-
jich domovské legie v tu chvíli už dávno ne-
jsou všechny na stejné straně konfl iktu…

Tahle kniha jako každý Warhammer 40k
boduje skvělou akcí – dostane se na stře-
ty vesmírných plavidel i hezky astartes pro-
ti astartes. Ale především rozvíjí tragiku ce-
lého kacířství. Ukazuje, jak málo stačilo, aby 
celé legie zůstaly věrné, a stejně tak, jak 
málo vedlo ke zradě. Ta kniha je plná fatalis-
mu a bezvýchodnosti. A také hrdinství. Přes-
ně takový román, jaký v sérii chceme číst zas 
a znova.❎ Boris Hokr
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FANTASY
Andrzej Sapkowski

BOŽÍ BOJOVNÍCI
Nové  vydání 
druhé části 

Husitské trilogie
polského velmistra 

fantastiky, kde 
žádná idyla netrvá 
věčně a po letech 
je třeba  vydat se 

na cesty.

SCI-FI
Cavan Scott

SÍLÍCÍ BOUŘE
Hrdinové z éry 

vrcholné Republi-
ky se vracejí, aby 
čelili obávanému 
nepříteli v pokra-

čování drama-
tických událostí 
z příběhu Světlo 

rytířů Jedi.

HOROR
ant.

KR ÁLOVNY 
HRŮZY

Antologie strašidel-
ných a hororových 

příběhů z per 
význačných spiso-

vatelek představuje 
klasické povídky 

i zapomenuté mis-
trovské kousky.

HOROR
Darcy Coatesová

V ÝKŘIKY 
V TEMNOTĚ

Clare a Dorran se 
snaží zajistit rodin-
né sídlo před hla-
dovými mutanty, 
kteří osídlili tajné 
chodby, a doufají, 

že si tím koupí 
chvíli klidu.

ZÍSKAT ZPĚT KORUNU 
NEBUDE LEGRACE

Princezna Ana jako jediná z cyrilské císař-
ské koruny přežila a je na útěku, přesto je 
odhodlána zachránit císařství a získat zpět 
to, co jí patří. Nemá však spojence ani ar-
mádu, a samozvaná císařovna Morganya 
zatím upevňuje nový řád a jeden teror na-
hrazuje druhým. Lidé bez Přízně, kteří do-
sud vládli, jsou vyvražďováni, a Spřízněnci 
díky svým rozmanitým schopnostem rych-
le získávají nadvládu. 

Jedinou šancí je zase Ramson Sedmilhář, jeden z nejvyhlášeněj-
ších zločinců cyrilského podsvětí, který má ovšem vlastní plány. 
Bude ochoten opět princezně pomoci? A jaká bude jeho cena?

Druhý díl epické fantasy Dědictví krve vás opět vezme na dobro-
družnou cestu do světa plného kouzel, kde vládnou vášně, láska 
i nenávist úplně stejně jako v tom našem.❎ Monika Dvořáková

70% 
Amélie Wen Zhao: Rudá tygřice / P Ř E K L A D Alžběta 
Kalinová / O B Á L K A Micaela Alcaino/shutterstock.com /
V Y D A L O CooBoo, Praha 2022 / S T R A N 384 / C E N A 399 Kč

FANTASY
Jan Hamouz

TŘETÍ UCHO
Z jednadvaceti 

krajin jich zůstalo 
deset. Erenézie 
se hroutí Darovi 

pod rukama, proč 
ale řešit nemocné 
království, když 
má člověk víno 

a děvky?

V ČEM SPOČÍVÁ 
SÍLA BRATRSTVÍ? 
V NENÁVISTI, 
KTERÁ POHÁNÍ 
BRATROVRAŽEDNÝ 
BOJ!

TIP
PEVNOSTI
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90%
Terry Pratchett: Soudné sestry / Č T E Zuzana Slavíková /
P Ř E K L A D Jan Kantůrek / O B Á L K A Josh Kirby / V Y D A L O One-
HotBook, Praha 2021 / S T O PÁ Ž 14 hod 3 min / C E N A 169 Kč

S
oudné sestry jsou podle mnoha odborníků tou knihou, 
kterou se začala zlatá éra Zeměplochy (aby skončila 
zhruba Muži ve zbrani, což už můžeme rozporovat, ale 

zase jindy). Terry Pratchett zde poprvé dokonale vyvážil paro-
dický potenciál s lidskostí, moudrostí a špičkovým vypravěč-
stvím. Trochu podváděl, protože základní příběh ukradl u jis-
tého Shakespeara a jeho Macbetha (ale on tenhle alžbětínský 
pisálek taky opisoval, kde se dalo, tak co – a navíc, Mášrecht je 
jen jeden!). Vítejte tedy v Lancre, kde zrovinka došlo k převra-
tu. Bohužel pro novou vládu jaksi přežil synáček starého krále. 
A ujaly se ho místní čarodějky. A ty se rozhodnou, že to jen tak 
nenechají... a pro audio jsou jako stvořené!

Tenhle příběh je nezapomenutelný. I proto, že nezapome-
nutelné je ústřední trio čarodějek – hrdá a víc než jen maxi-
málně pyšná Bábi Zlopočasná, které pozice týmové (ne)hráč-
ky vyloženě sedne; Stařenka Oggová, co je milá a žoviální, 
ale má páteř z oceli; a mladičká Magráta Česneková, která je 
hodná a milá a tak trochu zmoklá slepice. Jejich vzájemné in-
terakce jsou geniální, stejně jako způsob, jakým se v Lancre, 
navzdory všemu, co si myslí jeho vládci, všechno podřizu-
je jejich přáním. A rozhodně je geniální způsob, jakým celou 
knihu namluvila Zuzana Slavíková. Naprosto souzní přede-
vším s Bábi (kdyby se u nás dělala nějaká hraná adaptace, má 
náš hlas jistý!), ale stačí málo, a je s vámi v pokoji Stařenka 
i Magráta. Tohle je audio verze slavné hlavologie. Poslechně-
te a žasněte!❎ Michal Tesáček

„KDY MY TŘI 
SEJDEME SE ZASE?“
FANOUŠKŮM ZEMĚPLOCHY 
BY SE TO HODILO I JINDY 
NEŽ V ÚTERÝ!
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