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Zuzana Hartmanová: Bouřný úsvit / OBÁLK A Vít 
Burda / V YDAL Host, Brno 2022 / S TR AN 400 / 
CENA 399 Kč

Mary Robinette Kowalová: Osudové nebe /  
PŘEKL AD Adam Pumpr / OBÁLK A Gregory 
Manchess / V YDAL Fobos, Praha 2022 /  
S TR AN 368 / CENA 449 Kč

Neal Asher: Loď / PŘEKL AD Marek Hrnčíř / 
OBÁLK A Steve Stone / V YDAL Polaris, Frenštát 
pod Radhoštěm 2022 / S TR AN 354 / CENA 419 Kč
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TRILOGIE SE UZAVÍRÁ, 
ALE ŽIVOT POKRAČUJE

Každý, kdo zapře svou podstatu a zapome-
ne na to, co je důležité, skončí špatně. Po-
kud je to vládce říše, který korunu získal 
pochybnou cestou, dřív nebo později začne 
činit chybná rozhodnutí a nejspíš ho pohltí 
šílenství. A bude to ještě děsivější, když je 
to mocná bytost ovládající magii. 

Arumielova vláda se nachýlila ke kon-
ci a jde jen o to, jestli to zničí pouze jeho, 
nebo i celou zemi, oddělenou magií od 
okolního světa. Kdyby se ale podařilo stvo-
řit nového boha a přivézt zpět Vulpeho, kte-
rý byl vyhnán před dlouhými léty, možná 
se dá pro obyvatele Leru získat čas, aby na 
zbytcích původní civilizace a zdevastované 
půdě zkusili vybudovat něco nového…

Příběh graduje a autorka umně splé-
tá volné konce do působivého vzoru. Ře-
meslo jí jde dobře a její hrdinové prožijí 
mnoho útrap, než se dostanou na posled-
ní strany, což se zdaleka ne všem pove-
de. Tahle čistokrevná fantasy moderního 
střihu si rozhodně zaslouží místo ve vý-
čtu knih, které byste neměli minout. Ne-
jen proto, že vám bude při čtení chvílemi 
běhat mráz po zádech a budete vtaženi 
do děje přesně tím správným způsobem. 
Je dotažená do konce a zároveň nezklame 
vaši představivost. ❎ Monika Dvořáková

K RUDÉ PLANETĚ  
S ČERNÝMI MYŠLENKAMI

Osudové nebe navazuje na knihu Počítá-
ní hvězd, ale bez problémů se dá číst i sa-
mostatně. Poté, co dopad meteoritu donu-
tí lidstvo osídlit Měsíc a vytvořit zde první 
fungující kolonii, posouvají se ambice lid-
stva k Marsu.

A právě osudy první výpravy k rudé pla-
netě (píše se rok 1962) v knize sledujeme 
prostřednictví hlavní hrdinky, Elmy Yorko-
vé. Tedy, Elma se k výpravě dostane pouze 
díky tomu, že vedení mise zápasí s nedo-
statkem peněz a potřebuje nasbírat body 
u veřejnosti i finance prostřednictvím zná-
mé a líbivé tváře, kterou Elma je. Žena se 
ocitá v roli vetřelce, který „vystrčil“ kva-
lifikovanější členku posádky. To však ne-
jsou zdaleka jediné problémy provázející 
tuto misi. Nesnášenlivost, rasismus i pro-
fesní řevnivost – tomu všemu dají členové 
posádky během cesty průchod. A když se 
k tomu přidají technické problémy…

Osudové nebe je hard sci-fi, kterou se 
prolíná ve velmi umírněné formě sociál-
ní problematika. Vychutnáte si jak přípravy 
na misi, tak i let samotný, a i když je kniha 
postavena spíše na vztazích mezi postava-
mi než na akci, je v ní mnoho malých dra-
mat a zvratů, které vás u čtení spolehlivě 
udrží. ❎ Martin Bečvář

DRABBLE  
STOKRÁT JINAK

Chcete si přečíst něco rychlého a zábav-
ného? Pak je pro vás Jedno sto skořápek 
ideální. V knize na vás totiž číhá drabble 
neboli krátká povídka o maximálně sto 
slovech (rozsahem je tedy něco kolem 
jedné strany), a to hned ve sto kusech. 
Navíc jsou texty rozděleny do několika 
tematických okruhů, což dalo Skořepo-
vi možnost ukázat jeho hravost a nabíd-
nout čtenáři rozmanitost v pojetí zada-
ného tématu. 

Některé kousky jsou vtipné, jiné hororově laděné či krvavé 
a další vsázejí spíše na překvapivou pointu. Při tom množství je 
jasné, že ne každý kus může být perla, ale přesto se budete skvě-
le bavit a některé drabble vás mile překvapí či vám utkví v hlavě, 
Skořepa ukazuje, že má nápady (o ty jde především!), a i s textem 
si rozumí. ❎ Martin Bečvář

60% 
Pavel Skořepa: Jedno sto skořápek / O B Á L K A Danica  
Pružincová, Michal Březina / V Y D A L Canc, Brno 2022 / 
S T R A N 178 / C E N A 190 Kč

SETKALI SE  
U JUKEBOXU

Představte si svět, kde se už nějaký ten 
čas neumírá. Nebo alespoň ne snadno. 
V jednom baru kdesi v Mississippi se ná-
hodou setkává dívka, která může  vidět 
neviděné, a mrtvý bluesman, který nosí 
plášť Smrti a ví, proč si dotyčná vzala vol-
no. Jejich setkání podkresluje teskný, me-
lancholický blues a žár. Společně možná 
najdou pomstu a možná i něco víc…

Pravá bluesová kočka své čtenáře vítá 
dusnem a tóny všech těch proklatých blues, na které si jen doká-
žete vzpomenout. Trochu noir, trochu horor, trochu divná love-
story a hodně příběh o pomstě a povinnosti. Autorův styl není pr-
voplánově podbízivý, je třeba se na něj naladit, ale pak nese své 
plody. A i když je pravda, že by se klidně dalo trochu škrtat, nako-
nec zjistíte, že tenhle svět a postavy byste snesli i o dost déle. ❎
 Michal Tesáček

70% 
Dominik Fiala: Pravá bluesová kočka / O B Á L K A Daniel Pocar 
/ V Y D A L Fobos, Praha 2022 / S T R A N 400 / C E N A 399 Kč

KDYŽ LIDÉ JSOU JEN 
HRAČKOU V RUKÁCH BOHŮ

Loď je přímým pokračováním románu  Voják 
a patří v rámci Asherova vesmíru do tri-
logie Vzestup Džainu. Ani zde nechybí in-
triky, podrazy, naturalistické výjevy mu-
čení, nezničitelné, skoro všemocné enti-
ty, prazvláštní ekologie planet s bizarními, 
mnohdy černohumorně jednajícími tvory, 
vražedné technologie, věrolomné umělé 
inteligence – a ďábelský proud akce chrle-
ný do všech stran v několika propracova-
ných dějových liniích spějících ke společ-
nému bodu vrcholu.

Neal Asher je jistota. Jeho svět, v němž 
prostý člověk už dávno nemá šanci do če-
hokoli zasahovat a zůstal jen loutkou 
v rukou mocných mimozemšťanů, kybor-
gů a vylepšených či virtuálních bytostí, 
je svým zvráceným způsobem půvabný – 
a po více než patnácti vydaných knihách 
baví pořád stejně jako v dobách Stahovače. 
Samozřejmě, už zmizel mrazivý pocit ně-
čeho nového a revolučního, čím Asher ke 
sci-fi, a konkrétně k žánru space opera při-
spěl. Ale tím, že se s každou další knihou 
„velké dějiny“ světa Řádu posouvají o něco 
vpřed, o překvapení, která přinášejí ob-
rovská odhalení a mění pohled čtenářů na 
konkrétní věci i rasy, není ani teď  nouze. ❎
 Jiří Popiolek

literatura

70% 
Michael Mammay: Mise na planetě / P Ř E K L A D Jakub   
Marek / O B Á L K A Sébastien Hue / V Y D A L Laser, Praha 2022 /  
S T R A N 344 / C E N A 169 Kč
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SCI-FI
Milan  
Skála

JEDNOU SE TO 
STANE

Už sto šedesát 
let víme, že časem 

se objeví Cosi 
a změní náš svět. 

Ale stále na to 
nejsme připraveni. 

Co s tím dělat?

SCI-FI
Christian  
Cantrell

ŠKORPION
Originálně 

 napsaný román 
zavádí čtenáře do 

blízké budouc-
nosti a nabízí mu 
nevšední pohled 

na činnost tajných 
služeb.

HOROR
Daniel J. Volpe

BILLY  
SILVER

Billy Silver je 
grázl a feťák, který 
narazí na zajímavou 

nabídku – nechá 
se potetovat za pe-
níze. Jenže tenhle 

tetovací salon není 
obyčejný.

SCI-FI
Jo Nesbo

KRYSÍ OSTROV 
A JINÉ POVÍDKY

Mrazivé příběhy 
ukazují budoucnost, 

v níž se zhroutila 
tradiční společnost. 
Spolehnout se dá 
už jen na rodinu 

a blízké přátele – 
a někdy ani to ne.

LÁSKA, VÁLKA A VÍLY

Hrát si na Robina Hooda je zábava pou-
ze do okamžiku, než vás vojáci střelí do 
zad. Když jste navíc člověk a skončíte ve 
vězení plném fae (neboli mytických by-
tostí), šancí na přežití máte asi tolik jako 
čínský porcelán ve sloní stáji. To však 
neznamená, že tu nemůžete najít příte-
le, učitele, milence… či zrádce.

Stacey Marie Brownová není žádným 
literárním začátečníkem a Divoká říše 
rozhodně není její prvotinou. Českým 
čtenářkám se představuje ostřílená au-
torka romantických fantasy thrillerů, která přesně ví, co v dobro-
družných příbězích funguje. Její devatenáctiletá hrdinka je právě 
tak svérázná a zbrklá, aby dokázala vytvořit nepřeberné množství 
problémů, jež s nadšením budete řešit společně s ní. Jste-li tedy 
fanouškem tohoto žánru. ❎ Wojta Běhounek

70% 
Stacey Marie Brownová: Divoká říše / P Ř E K L A D Veronika 
Trusová / O B Á L K A Adéla Stopka / V Y D A L O CooBoo, Praha 
2022 / S T R A N 368 / C E N A 399 Kč
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FANTASY
Crystal Smithová

STŘÍBRNÝ 
STONEK

Ve snaze vyslyšet 
princeznino volání 
se hrdina vydává 

na cestu plnou ná-
strah. Chce Aurélii 
vyhledat a vrátit jí 
dar. Nebude to ale 
tak jednoduché.

V TÉTO KNIZE JE 
BUDOUCNOST 
PLNÁ BARVITÉ 
AKCE, TAKŽE NA 
NĚJAKOU NUDU 
NEZBÝVÁ ČAS!

TIP 
PEVNOSTI
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L
idstvo se vydalo do vesmíru a nedávno konečně na-
šlo další inteligentní druh. Dá se s ním docela dobře 
komunikovat a učí se od lidí pěkně rychle, jenže jed-

né jeho části se kontakt nelíbí a vede vůči všem ostatním 
vleklou občanskou válku. A přesně do tohoto prostředí přilé-
tá vysloužilý plukovník Carl Butler, kterého známý požádal 
o vyřešení politicky citlivého případu. Ztratil se totiž promi-
nentní synáček, ještě ke všemu za velmi záhadných okolností 
přímo v akci. 

Ačkoli se Mise na planetě na první pohled tváří jako mili-
tary sci-fi, vesmírných bitev se tu nedočkáme. Pravda, v rám-
ci vývoje zápletky dojde na několik akčních sekvencí, přesto je 
hlavní nosnou linkou detektivní pátrání s mysteriózní příchu-
tí. Vzhledem k tomu, že autor o svém světě odhaluje informa-
ce jen ve velmi malých dávkách, čtenář celou dobu netuší, co 
všechno na něj ještě čeká. Takové schéma není v military žán-
ru zrovna obvyklé a autor za to po právu sklízí ovace.

Kde se vzal, tu se vzal, Mammay píše ve své prvotině vy-
tříbeným stylem, se sympatickými postavami, gradujícím 
dějem, čtivým jazykem, a ještě ke všemu s vojenským pro-
středím, které mu dokonale sedne – sám totiž dlouhé roky 
sloužil. Závěr navíc (přestože je víceméně uzavřený) vzbu-
zuje spoustu otázek o tom, jakým směrem se vývoj autorova 
světa bude ubírat nadále. Přesně takový pocit by měla dob-
rá literatura navodit a Michaelu Mammayovi se to daří na vý-
bornou. Ještěže Laser brzy vydává pokračování. ❎ Jan Nohovec

TAK TROCHU  
NEBEZPEČNÁ MISE
MILITARY DETEKTIVKA  
O POŘÁDNÉM MALÉRU

  RECENZE PŘÍŠTÍ PŘÍLOHY PEVNOSTI

PŘÍLOHA  

PŘÍŠTÍ  
PEVNOSTI




