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Vládce 
džinů
P. Djèlí 
Clark
Ve světě, kde 
lidé a džinové žijí 
pohromadě, musí 
agentka Fátima vy-
pátrat vraha, jenž 
o sobě tvrdí, že je 
vládcem džinů.

Stín 
bohů
John 
Gwynne
Po válce bohů 
zbyly jen kosti 
naplněné mocí. 
Na pozadí cest tří 
hrdinů za pravdou 
nebo pomstou jsou 
však nové bitvy na 
spadnutí.

Žalm pro 
divostrojné
Becky 
Chambersová
Z robotů, kteří kdy-
si získali vlastní 
vědomí a odešli 
od lidí, se staly 
legendy. Teď se ale 
legenda vrací – 
aby se zeptala, co 
lidé potřebují.

Bouřný 
úsvit
Zuzana 
Hartmanová
Závěr postapo 
trilogie Krysy apo-
kalypsy, kde tech-
nologie musí držet 
krok s čím dál 
chaotičtější magií 
a doufat, že se svět 
nerozpadne.

Bezvětrné 
město
Eléonore 
Devillepoixová
Dvoudílná série 
o magickém městě 
pod kupolí a cha-
osu, který v něm 
vyvolá ambiciózní 
kouzelník a jedna 
Amazonka.
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DCERA KOSTÍ
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UŽ OD PORÁŽKY ALANGY CHRÁNÍ CÍSAŘI SVÉ 
PODDANÉ MAGIÍ A POŽADUJÍ ZA TO JEN MÁLO –
ÚLOMEK KOSTI KAŽDÉHO OBYVATELE. ŘÍŠE ALE 
UPADÁ A DĚDIČCE TRŮNU LIN NEZBÝVÁ MNOHO 
ČASU, ABY ZJISTILA, JAK TEMNÁ MAGIE KOSTÍ 
DOOPRAVDY JE. text Alexandra Petáková

Andrea Stewartová: 
Dcera kostí

PŘEKLAD Alžběta Lexová

OBÁLKA Sasha Vinogradova  / 
Lauren Panepinto

V YDAL Host, Brno 2022

STRAN 440 / CENA 469 Kč
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ANDREA STEWARTOVÁ
Dcera čínských přistěhovalců se s rodinou několikrát stě-
hovala napříč Spojenými státy, momentálně žije v Kalifor-
nii. Je fanynkou Star Treku a sci-fi  obecně. Přispívá povídka-
mi do několika sci-fi  i fantasy online magazínů jako Bene-
ath Ceaseless Skies nebo Daily Science Fiction. Dcera kostí je 
její první román (nominovaný mj. na Locus Award za nej-
lepší prvotinu) a začátek plánované trilogie; nápad na kon-
strukty ovládané kostmi údajně dostala, když se její kama-
rádka v restauraci začala dusit kouskem kosti.

CÍSAŘSTVÍ POD VLÁDOU KONSTRUKTŮ

literatura

o následnictví i chátrání říše, při-
čemž ústřední roli hraje právě kon-
cept magie kostí, jejíž krutost se 
postupně ukazuje v plné síle. Celý 
palác má přitom těžký, hororo-
vý nádech; Lin se nemůže spoleh-
nout ani na nejsofi stikovanější kon-
strukty, ani na vlastní vzpomínky. 
A už vůbec ne na císaře, pro něhož 
je vlastní domov jedním velkým ex-
perimentem.

Ostrovy vzdoru
Síla knihy spočívá kromě hutné at-
mosféry i v tom, jak autorka šikov-
ně (a především zajímavě) skládá 
obraz a fungování svého konstruk-
ty prolezlého světa očima rozma-
nitých hrdinů. V kontrastu s Lin, 
šlechtičnou zavřenou v kleci palá-
ce, stojí další tři dějové linie příbě-
hu, jež se zaměřují na různé části 
císařství – vzpouru proti guverné-
rovi nebo třeba až nepříjemně po-
klidný ostrov.

Hnacím motorem, který linie po-
stupně propojuje, je příběh pašerá-
ka Jovise (a jeho náhodou zachráně-
ného zvířecího přítele), z něhož se 
po katastrofě na jednom z ostrovů 
proti jeho vůli postupně stává lido-
vý hrdina. Znepokojivé otázky, jež 
se v průběhu boje všech postav za 
vlastní svobodu vynořují, poutavě 
kulminují v zoufalém a krvavém fi -
nále. Nezbývá než doufat, že na sil-
ný první díl naváže stejně podařený 
zbytek trilogie. ❎

v
elkolepá ostrovní říše dynastie Su-
kajů stojí na magii kostí. Právě 
díky ní se vládnoucímu rodu po-

vedlo porazit Alangu – skupinu téměř vše-
mocných bytostí – a díky stejné magii také 
císařství funguje. Spravují ho totiž magické 
konstrukty vyráběné císařskou rodinou 
z těl různých zvířat a poháněné úlomky 
kostí živých lidí, které císařství pravidelně 
vybírá jako daň za svůj chod a obranu. Jen-
že z okrajů říše se šíří rebelie; současný cí-
sař se o politiku příliš nezajímá a říši fak-
ticky vládnou konstrukty, zatímco on sám 
se čím dál víc noří do svého výzkumu.

Kdo nahradí císaře?
S aktuální situací se kromě rebelů odmí-
tá smířit i císařova dcera Lin. Jenže tu její 
otec považuje za neschopnou; Lin totiž bě-
hem těžké nemoci před několika lety ztra-
tila většinu vzpomínek a otec ji odmítá učit 
magii kostí, dokud se jí paměť nevrátí. Mís-
to toho jako nástupce trénuje adoptivního 
syna, což Lin odmítá dopustit – a tak se za-
čne magii učit potají na vlastní pěst.

V chodbách a zamčených komnatách 
paláce autorka tká tapiserii Linina boje 

5×
fantastika 
z Hostu

MINULOST 
UKRÝVÁ TEMNÁ 
TAJEMSTVÍ

P
o přečtení několika prv-
ních stran knihy Ve jménu 
cti se budou čtenáři nej-

spíš ptát: co je na ní tak skvělého? 
Začátek je dost fádní: mladý 
šlechtic se po třech letech vrací 
domů, cestou zachrání sličnou his-
toričku, se kterou má společnou 
cestu, a téměř ihned po příchodu 
„mezi lidi“ zabrání atentátu v krá-
lovské rodině…

Pátrání po lukostřelci, který se 
snažil zabít královnu, nabírá rych-
le obrátky. Objevují se stopy na-
značující, že vrah má ke královně 
vztah, a prostřednictvím vzkazů 
určených jen jí si s ní doslova hra-
je. Zpočátku povrchně podané po-
stavy získávají hloubku, do děje 
promluví i fakt, že všude kolem 
řádí morová nákaza. Z neslaného, 
nemastného příběhu se mávnutím 

proutku stává plnohodnotná stře-
dověká detektivka nesoucí ná-
lepku young adult jen proto, že 
v ní neteče krev a není zde expli-
citní násilí. V příběhu vše fungu-
je na výbornou, atmosféra je hut-
ná a v některých scénách i pořád-
ně temná, hlavní hrdina Cas i jeho 
přítelkyně Lena v roli pomyslného 
Watsona uvěřitelní… A především 
případ sám je zamotaný a dost ne-
předvídatelný, což přidává příbě-
hu další plusové body. Nemluvě 
o tom, že rozuzlení je téměř ne-
možné odhadnout předem.

Ve jménu cti je dobře napsa-
ná historická detektivka s příchu-
tí fantastiky, která dostane čtená-
ře bez rozdílu věku. Dobře vysta-
věný příběh v zajímavých kulisách 
je velmi příjemným překvape-
ním! ❎

J
e toho víc, co se v pově-
rách povídá o strakách, 
a na jedné velmi prestižní 

anglické internátní škole mají 
straky své nezpochybnitelné mís-
to. Hned na začátku školního 
roku by měl každý student usmí-
řit straky drobným lesklým dár-
kem, ale je to samozřejmě jen 
školní legenda. Nebo není? Co 
když záhadné Společenství strak, 
které školu údajně chrání už po 
dlouhé roky, opravdu existuje?

Audrey je americká slečna, kte-
rá do Anglie přijíždí, aby utek-
la před vlastní minulostí, ale dost 
dobře to nejde. Nic není, jak si 
představovala. Její spolubydlí-
cí Ivy ji od prvního dne napros-
to ignoruje a nejspíš to nebu-
de jen kvůli tomu, že ji považu-
je za vetřelce ve svém teritoriu. 

Celá škola se stále nevzpamato-
vala z nejasné smrti spolužačky 
Loly, jejíž skon na konci předcho-
zího školního roku policie uzavře-
la jako nehodu. Kolem celé zále-
žitosti je ale příliš mnoho otázek, 
než by šlo jen tak zapomenout. 
Zabil někdo Lolu? A co s tím mají 
do činění záhadné straky?

Svižně napsaný napínavý 
young adult příběh se čte sám 
a slupnete ho jako malinu. Tajupl-
né dobrodružství ze střední s vra-
žednou třešinkou je sice už mno-
hokrát viděná zápletka, ale hrdi-
nové tohoto vyprávění jsou právě 
tak akorát normální, svéhlaví 
i zamilovaní, abyste jim to věři-
li a chtěli se dozvědět, co za tím 
vším vězí, jestli jsou v tom čáry 
a kouzla, nebo „jen“ lidská zloba 
a nenávist. ❎
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Amy McCullochová, Zoe Suggová: Straky / P Ř E K L A D Lucie Frolíková /
O B Á L K A TypoText / V Y D A L A Grada, Praha 2022 / S T R A N  288 /
C E N A 399 Kč / W W W.G R A D A .C Z

Makiia Lucierová: Ve jménu cti / P Ř E K L A D Eva Kadlecová / O B Á L K A Anna Boudová / 
V Y D A L Cosmopolis, Praha 2022 / S T R A N 280 / C E N A 399 Kč / W W W.G R A D A .C Z

ZÁCHRANA PŘED VRAŽDOU JE JEN ZAČÁTEK  
text Martin Bečvář

JEDNA STRAKA 
ZNAČÍ ZÁRMUTEK…
… DVĚ OPROTI TOMU RADOST NOSÍ  
text Monika Dvořáková
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Loly, jejíž skon na konci předcho-
zího školního roku policie uzavře-
la jako nehodu. Kolem celé zále-
žitosti je ale příliš mnoho otázek, 

Zabil někdo Lolu? A co s tím mají 

a slupnete ho jako malinu. Tajupl-
né dobrodružství ze střední s vra-
žednou třešinkou je sice už mno-
hokrát viděná zápletka, ale hrdi-
nové tohoto vyprávění jsou právě 

ZNAČÍ ZÁRMUTEK… Amy McCullochová 
a Zoe Suggová

Makiia Lucierová
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spíš ptát: co je na ní tak skvělého? 
Začátek je dost fádní: mladý 
šlechtic se po třech letech vrací 
domů, cestou zachrání sličnou his-
toričku, se kterou má společnou 
cestu, a téměř ihned po příchodu 
„mezi lidi“ zabrání atentátu v krá-
lovské rodině…

snažil zabít královnu, nabírá rych-
le obrátky. Objevují se stopy na-
značující, že vrah má ke královně 
vztah, a prostřednictvím vzkazů 
určených jen jí si s ní doslova hra-
je. Zpočátku povrchně podané po-
stavy získávají hloubku, do děje 
promluví i fakt, že všude kolem 
řádí morová nákaza. Z neslaného, 
nemastného příběhu se mávnutím 

Makiia Lucierová: Ve jménu cti 
V Y D A L

ZÁCHRANA PŘED VRAŽDOU JE JEN ZAČÁTEK  
text 

JEDNA STRAKA 

Makiia Lucierová


