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MAREK DVOŘ ÁK (* 1987)

Pochází z Blanska. Absolvoval učitelství češtiny na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a od té doby pracuje jako redaktor pro brněnský magistrát. Po vydání dark
fantasy novely Nesvatý otec (2017) zabodoval v několika literárních soutěžích, například v Tovaryších kalamáře
nebo ve Zlaté zebře. Dříve se angažoval také jako redaktor
webu mFantasy, kde publikoval knižní recenze. Je ženatý
a má malého syna. Ve volném čase rád hraje deskové hry,
zajímá se o historii, mytologii či kontaktní sporty.
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BASTARD BOHŮ

Detektiv Vincent
Krhavý poslušně
přijme novou práci.
Podivné a brutální
vraždy na sebe
nenechají čekat.
Inu, moderní noir
jako vyšitý.

ČERNÝM BĚŽCŮM ODZVONILO
NĚKTERÉ ZLOMOVÉ OK AMŽIK Y SE POTICHU
PŘIPR AVUJÍ ROK Y, JINÉ NEZ VÁNY PŘIJDOU
A ODE JDOU BĚHEM MINUT Y. TEMNÝ SE VERSK Ý S VĚT MARK A DVOŘ ÁK A ČEK A JÍ OBA
ZMÍNĚNÉ DRUHY, A K TOMU JEŠTĚ HROMADA
NADPŘIROZENÝCH HOROROV ÝCH BESTIÍ.
NIKDO Z NÁ S PŘECE NE VĚŘÍ, ŽE KONEC S VĚTA
BUDE NĚ JAK Á SEL ANK A. text Jan Nohovec

m

Tuctové kulisy překvapí
Marek Dvořák poprvé zaujal novelou Nesvatý otec s neotřelým
antihrdinou, který – ač kněz –
hřeší, kde jen může. Po několika
letech se nyní vrací s podobně
temnou, až hororovou fantasy
Bastard bohů. Opisuje v ní snad
všechny klasické atributy žánru – dějem provází sympatický a udatný barbar Judok, který

postupně sbírá zkušenosti. Po
ruce má učitele Lugha znalého prastarých zaklínadel i rituálů. Hrozba nadpřirozených bestií střídá ohrožení jižany, kteří mají pokročilejší
technologie a touhu expandovat. Prostě fantasy jako každá druhá.
Na krátkém románu je však
vidět, že z prvotních tuctových kulis a propriet skládá
autor čím dál zajímavější příběh. Nebojí se krvavé akce ani
politiky mezi kmeny, pohrává si s primitivní magií i s hororovými prvky, zároveň výmluvně kreslí střet „divochů“
s „civilizací“. Příběh postupně graduje, občas i za pomoci nečekaně brutálních zvratů, a konec dává tušit, že další díly by mohly skrývat ještě
větší podívanou. Podobně jako
v Nesvatém otci tak autor mísí
až nadpočetné množství prvků, v tomto případě si však
dává pozor, aby je pevně svázal do kazajky odsýpajícího
příběhu a vše dávalo smysl.

Nová hvězda historizující fantasy?
Marek Dvořák je stále na začátku své autorské kariéry, s trochou píle by z něj ale
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Třetí ucho
Jan
Hamouz
Z jednadvaceti krajin zůstalo deset.
Trat’Hys by nejspíš
plakal. A nic jiného
možná nezbude
ani hrdinům této
fantasy plné špíny
a intrik.
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Kronův
odkaz
Pavel
Bareš

mohl vyrůst velmi zajímavý nový
autor. Atmosférou a prvky připomíná trochu raného Juraje Červenáka, Adama Andrese či Jaroslava
Mosteckého, nadto ale zůstává při
prokreslování vlastního severského světa pozoruhodně svůj. Pokud
si osobitý styl udrží i v dalších knihách, bude to pecka.
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obrazový materiál: Host a archiv redakce

ladý pořízek Judok
a starý a protřelý šaman Lugh měli to štěstí, že se zrovna nacházeli jinde.
Když dorazili do tábora svého
kmene Černých běžců, už bylo
skoro po všem – cizí nájezdníci
z moře pobili všechny do jednoho. Není to ostatně poprvé ani
naposledy, co cizácké bandy
vpadly do severních hvozdů.
Jenže frekvence narůstá. Čas
lovců a sběračů pomalu končí.
Nadchází věk zemljanek, kovových mečů, později městského
osídlení…
Ale také čas nestvůrných
krutých dětí, které zplodili staří bohové a které hrozí zahubit kohokoli bez rozdílu. Možná
k tomu ale své řekne nemluvně,
jemuž občas samovolně krvácejí ruce a nohy, jako kdyby ho někdo přikoval ke kříži.

Smějící
se bestie

Dystopické Attiona
City balancuje na
pokraji kolapsu. Na
jeho troskách začíná nová mocenská
partie. Závěrečný
díl Projektu Kronos.
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Když
padaly
hvězdy
Jan
Kucin
Před 600 lety se
lidé vzepřeli tyranii
mágů a rozpoutali
válku, po níž kouzla zmizela. Teď se
však vracejí. A co
přijde s nimi?

STRAN
CENA

295

349 Kč

Čokoláda
pro wehrmacht
Přemysl
Krejčík
Praha roku 1942,
to je dieselpunk,
jazzová soirée
a nacistické represe. Ale co by bylo
bez atentátu na
Heydricha? A co na
to Golem?
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