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Amie Kaufmanová, Jay Kristoff: Aurora hasne /
 Kateřina Stupková / OBÁLK A Charlie 

Bowaterová / V YDALO CooBoo, Praha 2022 /
S TR AN 448 /  499 Kč

Rachel Griffi nová: Období čarodějů /
Tereza Kupková / OBÁLK A Kamila Flonerová /
V YDAL Fragment, Praha 2022 / S TR AN 264 /

 449 Kč

Adam Cesare: Klaun v kukuřičném poli /
Zdeněk Gazur / OBÁLK A Matt Ryan Tobin / V YDAL

Fobos, Praha 2022 / S TR AN 296 /  399 Kč
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J
akmile se začnete zabývat 
literaturou, okamžitě se na 
vás ze všech stran vyhrne 

slovo „příběh“. No jo, ale… Co je to 
vlastně ten „příběh“?

Mám jednoduchou defi nici: Pří
běh je když… když někdo něco chce 
a podniká kroky, aby toho dosáhl. 
Ve svém snažení může být úspěšný, 
nebo neúspěšný. A tomu celému se 
říká „příběh“. To ale není všechno. 
Aby se jednalo skutečně o příběh, 
a nikoli o plochou historku okresní
ho formátu, musí popisovaná situace 
souviset s tím nejdůležitějším: s pře
žitím. A tím myslím přežití nejen je
dince, ale i rodiny, kmene, náro
da, civilizace. V nejjednodušší formě 
máme příběh typu „trosečník“, kdy 
osamělý jednotlivec vzdoruje příro
dě. V nejsložitější verzi dostaneme 
něco na způsob rozvrácení říše Azté
ků či Inků.

Ale to pořád není všechno. Nejen 
bojem s přírodou a s nepřáteli živ je 
člověk/tlupa/národ. Důležité je i po
stavení jedince v hierarchii komuni
ty. A vnitřní bezpečnost komunity. 
Nesmíme zapomenout ani na lásku 
(můžete tomu říkat i pohlavní pud), 
protože k přežití společnosti nesta
čí jen zvítězit nad nepřáteli. Stejně 
důležité je i rozmnožit se a zanechat 
potomky.

Tak. Teď máme ingredience, kte
ré můžeme vzájemně kombinovat 
a snadno se dopočítáme, kolik exis
tuje různých příběhových schémat. 
Já osobně jsem napočítal 11 „základ
ních příběhů“, které se v různých 
prostředích a s různými protagonis
ty opakují (v mýtech, literatuře, fi l
mech, divadelních hrách, prostě 
v čemkoliv epickém). Je ale možné, 
že jsem na něco pozapomněl, nebo 
jsem něco zdubloval. Zkuste si udělat 
vlastní seznam. �

FANTASY
S. A. Chakraborty

MOSAZNÉ 
MĚSTO

Nahrí nikdy 
nevěřila na magii, 
když ale náhodou 

přivolá Daru, stejně 
prohnaného, zá-

hadného džinského 
válečníka, musí své 
názory přehodnotit.

SCI-FI
Timothy 

Zahn
MENŠÍ 

ZLO
Příběh ze světa Star 
Wars, kde se ukáže, 
že i legenda může 
být lež. Je Thrawn 
ochoten obětovat 
v zájmu Ascenden-

ce vše?
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SCI-FI
Josef 

Farkas
MATR JOŠK A
Nedefi novatelná 

katastrofa promě-
nila živoucí svět 
v postapokalyp-

tickou noční můru, 
kde se už i počasí 
chová zcela ne-
předvídatelně.
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TADY JDE 
O ČAS

Jednotka 312 je pořád po uši v průšvihu, 
a teď se jim navíc ještě povedlo rozdělit 
se – Tyler skončil v zajetí na lodi Kalo
vy povedené temné sestřičky, Kal s Auri 
trčí v útrobách ešvárské Zbraně, pokud 
jsou tedy vůbec naživu, a Scarlett, Finn 
a Zila se vypařili z bitvy a vznášejí se 
kdesi uprostřed vesmíru, kde na ně útočí 
neznámá pilotka. A to je jenom začátek. 
 Ra’haam totiž rozvířilo konfl ikty po ce
lém vesmíru, a mezitím neviděné, nesly
šené, roste a roste…

Třetí a závěrečný díl série Aurora je 
tady a končí ve stejně rozjetém tempu, 
jako to všechno začalo. Pokud máte rádi 
hrátky s časem, jásejte a plesejte, pro
tože na ty tu rozhodně dojde. Autorské 
duo neztratilo nic ze svého vtipu, nešet
ří akcí ani city, a ten patetický závěr plný 
velkých emocí a slov se příběhu dá vlast
ně odpustit, protože pořádné fi nále bylo 
potřeba. Další víc než povedená YA scifi  
série od autorů cyklu Akta Illuminae sice 
neoslní takovou originalitou, ale pořád 
nešetří sympatickými hrdiny a odvážný
mi zvraty, a pokud hledáte scifi  pro za
čátečníky, dál hledat nemusíte. A když 
budete hodní, vrátí se i Magellan! �

Karolína Svobodová

JE SILNĚJŠÍ LÁSKA, 
NEBO POVINNOST?

Pro někoho provokující a netradiční, pro 
jiného už moc angažovaná ekologická 
fantasy se odehrává ve světě s originál
ně vystavěnou magií. Čarodějové tu vlád
nou konkrétním ročním obdobím, kdy jsou 
jejich schopnosti nejsilnější a ve zbyt
ku roku oslabené. Všichni společně ovlá
dají nejen počasí, ale i chod celé plane
ty a zvládnou úžasné věci. Po staletích 
úprav a umělých změn se ale planeta za
čne bouřit. Jedna přírodní katastrofa stří
dá druhou a kouzelná moc přestává k udr
žení rovnováhy stačit.

Sedmnáctiletá Clara je jiná než ostatní, 
magická síla se u ní váže na všechna obdo
bí, zato není stálá, a mění se s každým roč
ním obdobím, stejně jako její majitelka. Ta 
si od ostatních lidí udržuje značný odstup, 
mimo jiné z obavy, že by je mohla svou 
mocí smrtelně zranit. Clara svoji magii ne
návidí a nejraději by se jí zbavila, ale tuší, 
že je možná jedinou záchranou před blížící 
se globální katastrofou. A pak je tu Sang, 
nenáviděný i milovaný, jarní čaroděj, bo
tanik a přítel, možná něco víc. Bude Clara 
schopná skloubit svou magickou část s tou 
lidskou? Může být zároveň čarodějkou 
všech období a milujícím člověkem, nebo 
si bude muset vybrat?� Monika Dvořáková

KRVAVÝ 
POPCORN

Rozdejme si to na férovku, stejně jako 
v knize. Špatné tu je, že v první třetině se 
jen rozestavují fi gurky, a až do konce se 
nedozvíte nic, co by věrohodně zdůvodni
lo, proč jich proti sobě stojí tolik. Taky ne
potěší, že na zmíněném konci není vlast
ně moc poznat, že tolik (a kolik?) těch fi 
gurek chybí. (Jo, epilog Carrie, to byla jiná 
jízda!!) A konečně jsou otravné i povinné 
aspekty soudobé korektnosti, díky nimž je 
třeba z městské holky po jediné přednáš
ce o zbraních ostrostřelec, o závěrečném 
zvratu nemluvě.

Jenže na druhou stranu jsou zbývají
cí dvě třetiny brutálním masakrem jediné 
noci, psaným s láskou k věci, krvi, psycho
patismu, hnilobě, zápachu a bolesti. Kr
vavý popcorn vhodný ke čtení ve voňavé 
kupce sena, když nemáte co zábavnějšího 
a s kým v ní dělat. Pokud si s sebou vez
mete svíčku a při četbě usnete, bude záži
tek patrně autenticky dokonalý.

Jistě, klaun už kdysi kdesi nějakou hlav
ní roli hrál, ovšem tady tak šlape na 
pilu – motorovou –, že to vlastně vůbec 
nevadí. Popcorn má hlavně zasytit, pří
padně slabší žaludky přinutit vrhnout, 
a tenhle obě své úlohy s hrdostí plní. �

Filip Gotfrid

D
ruhá polovina Bezvětrného 
města je přímým pokračová
ním prvního dílu a bez jeho 

znalosti nemá cenu dvojku číst. Pro 
připomenutí: Hyperborea je město 
uprostřed zasněžené pustiny skryté 
pod magickou kupolí, jemuž vládnou 
kouzelníci a jejich vynálezy, zatímco 
obyčejní lidé žijí v nižších a chudších 
úrovních kupole. Tak to aspoň fungo
valo, než události, které do města při
vedly mladou Amazonku Arku a sved
ly ji dohromady s jen o málo starším 
novopečeným ministrem kouzelnické 
rady Lastyanaxem, vedly až k vraždě 
nejvyššího kouzelníka, poničení 
ochranné kupole a invazi Amazonek 
i vojáků sousedního státu. S tím vším 
se musejí oba hrdinové v druhém díle 
vypořádat a zároveň se snažit, aby 
přestali být fi gurkami v cizí partii.

Kde první díl představoval promy
šlený svět a odhaloval síť intrik s ex
plozivním výsledkem, tam se díl dru
hý zaměřuje na to, co se děje potom – 
ve městě pod cizí nadvládou, jejíž 
strůjci se prezentují jako zachránci. 
Druhá půlka příběhu mění tón: rizi
ka jsou přímočařejší a zisky větší. Jde 
koneckonců o znovuzískání vlastního 
domova. Je znát, že autorka má otě
že děje pevně v rukou a že jí vše vy
chází přesně na dvě knihy, takže se 
žádná linie zbytečně netáhne, a až na 
drobné nesrovnalosti příběh rázuje 
ke svému cíli. I tentokrát jsou hrdino
vé odvážní přesně tak, aby byli ještě 
uvěřitelní a sympatičtí, a zároveň má 
prostor i řada epizodních postav, kte
ré autorčině světu dodávají barvitost. 
A čtivost? Jako by stránky otáčel vítr! 
� Alexandra Petáková

PRŮVAN VE 
MĚSTĚ BEZ VĚTRU
SABOTÁŽ OKUPACE 
(NE)SNADNO A RYCHLE

KNIHA 
MĚSÍCE

literaturaliteratura

CO JE TO 
PŘÍBĚH?
text Vladimír Šlechta
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Eléonore Devillepoixová: Bezvětrné město 2 / P Ř E K L A D Ladislav Václavík /
O B Á L K A Guillaume Morellec / V Y D A L Host, Brno 2022 / S T R A N 416 /
C E N A 399 Kč

SCI-FI
Roger Zelazny
POSLEDNÍ 

ODBOČK A NA 
BABYLON

Zrzkův nepřítel 
prohledal minulost 
i budoucnost, aby 
našel deset vrahů, 
kteří Zrzka proná-
sledují, kamkoli ho 

Silnice zavede…

HOROR
Bentley 
Little
DŮM

Do života pětice lidí 
začnou vstupovat 
děsivé jevy. Aby 
zachránili sebe 

i své blízké, budou 
se muset postavit 

svým nočním 
můrám.

Vidět Neapol a zemřít. To 
je kolem roku 1480 oprav
du snadné. Proč ale věšet 
hlavu? Přistupte blíž, pá
nové a dámy! Božská ko
medie začíná! Kdo koho 
dneska zabije? Kdo zís

ká magickou korunu z trnů a růží? Kdo se po
staví hrůzám z nočních můr? A kdo si vytáh
ne výhru nejvyšší – opravdovou lásku? Láska 
a smrt, dvě strany jedné mince. Tu není, bra
chu, místo pro cizince! Jsi šejdíř, rváč či dív
ka nevinná? Vítá tě Neapol a její Rodina! Pře
krásné ženy, stateční muži, jen zastav ten čas 
trnů a růží, ve víru tance miluj naposled, za
chraň svou lásku a s ní celý svět. Chci vidět 
Neapol – a zůstat naživu!

připravil Martin Fajkus
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