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válčily a kouzla neuznáva-
jí. Ale sny o pozlacených 
ulicích se brzy rozplynou; 
na nižších úrovních je Hy-
perborea stejně chudá 
a špinavá jako kterékoliv 
jiné město. Ještě že kouzel-
níci zrovna přijímají novou 
várku učedníků a že Lasty-
anax nějakého učedníka 
zoufale potřebuje…

Víceúrovňová  
politika
Bezvětrné město je prv-
ní část dvoudílného příbě-
hu, který si zakládá na de-
tailech. S každým dalším 
odhalením nebo zádrhe-
lem se ukazuje i další kou-
sek pečlivě promyšlené-
ho světa a systému kouzel, 
na nichž dvoudílný pří-
běh staví. Primární hyb-
nou silou města je politika 
a je znát, že autorka se v ní 
vyzná; intriky jednotli-
vých ministrů tu hrají prim 
a díky provázanosti měst-
ských úrovní je snadné sle-
dovat, jaké dopady různé 
kouzelnické rozmary mají 
nebo mohou mít na obyčej-
né Hyperborejce.

Nejlépe tento kontrast 
vystihují obě hlavní po-
stavy: idealistický Lastya-
nax a pragmaticky založe-
ná Arka nemohou být roz-
dílnější a zpočátku hodlají 
jeden druhého jen využít 
pro vlastní zájmy, nakonec 
si ale musí začít důvěřo-
vat, protože se brzy ukáže, 
že mají být figurkami v cizí 
hře, kde jde o život. Autor-
ce se tak daří dávkovat in-
formace i děj prostřednic-
tvím dvou různých pohle-
dů na věc. Ve výsledku je 
proto Bezvětrné město kni-
ha, jejíž stránky se otá-
čí samy a vy ji až do konce 
nebudete chtít odložit. ❎

HYPERBOREA, MĚSTO KOUZEL. BOHATSTVÍM 
PŘEKYPUJÍCÍ KLENOT UPROSTŘED LEDOVÉ 
PUSTINY CHRÁNĚNÝ MAGICKOU KUPOLÍ, DÍKY NÍŽ 
OBY VATELÉ NIKDY NEUCÍTÍ ANI ZÁVAN MRAZIVÉHO 
VĚTRU. JENŽE I KOUZELNÍCI MA JÍ SVÉ NEPŘÁTELE 
A SKLENĚNOU KOULI JDE VŽDYCKY ROZBÍT, AŤ MÁ 
ZDI JAKKOLIV SILNÉ. text Alexandra Petáková
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astyanax nikdy ne-
vytáhl paty z Hyper-
boreje. Jako kouzel-

nický učedník pro to ani ne-
měl důvod; celých 
dosavadních devatenáct let 
jeho života se odehrávalo 
mezi úrovněmi města, od té 
první a nejchudší až po nej-
vyšší sedmou, zaplněnou lu-
xusními sídly kouzelníků, 
ministrů a samotného ne-
smrtelného basilea. Vzdálené 
kolonie, které město zásobují, 
jsou pro něj stejně abstraktní 
problém jako mráz a led na-
cházející se hned za adaman-
tovou kupolí, jež město chrá-
ní před rozmary počasí i ne-
přáteli. Čím menší plochu 
město zabírá, tím víc v něm 
však zuří politické boje. 
A když během Lastyanaxovy 
závěrečné obhajoby náhle ze-
mře jeho mentor, nechráněný 
novopečený kouzelník spad-
ne do politiky po hlavě.

Oproti tomu třináctiletá 
Arka se k Hyperboreji prodra-
la sněhem v naději, že tu po 
útěku z válkou zmítaného do-
mova najde nový život a mož-
ná i svého otce. Musel to být 
kouzelník, když má sama ma-
gické schopnosti, přestože po 
matce patří mezi Amazon-
ky, které s kouzelníky kdysi 
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ELÉONORE DEVILLEPOIXOVÁ (* 1991)
Francouzská autorka pochází z Normandie, studovala na Sor-
bonně (filozofii) a London School of Economics (environmen-
tální politiku). Od roku 2019 pracuje jako atašé v Evropském 
parlamentu v Bruselu. Ve volném čase hraje mudlovský fam-
frpál – je členkou bruselského klubu i belgického národní-
ho týmu. Bezvětrné město je její první román a první ze dvou 
knih stejnojmenné série, obě vyšly v originále v roce 2020. 
Momentálně pracuje na dalším románu.

Maková 
válka
R. F. Kuangová
Z outsiderky 
přijaté na pres-
tižní vojenskou 
akademii se stává 
vycvičená zbraň 
v předvečer třetí 
makové války.
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Tamsyn  
Muirová
V císařské zkoušce 
můžou obstát jen 
ti nejlepší zástupci 
nekromantských 
dvorů a jejich 
šermíři. Bez smrti 
a kostí se to ale 
neobejde.
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Annalee  
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Román o cestování 
časem, jehož cílem 
je přepsat dějiny 
k lepšímu, a o sou-
peření jednotlivce 
s celou historií.

Led
Jacek  
Dukaj
Alternativní 
historie, kdy sice 
neproběhla první 
světová válka, ale 
moc drží v rukou 
Zima a Varšava je 
pokrytá ledem.
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První díl epické 
fantasy o intrikách, 
válkách a magii. 
A třech hrdinech 
bojujících za své 
impérium.
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