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Mrazivá skutečná inspirace 
Scény, které popisují zacházení 
s vojáky i civilisty, jsou drastic-
ké a není třeba důkladných zna-
lostí historie, aby člověk pocho-
pil metaforu na vztahy Číny a Ja-
ponska mezi lety 1839 až 1949. 
Sto let ponížení, které Čína trávi-
la pod nadvládou cizích mocnos-
tí, je v knize přetaveno v lidské 
příběhy nepředstavitelné hrů-
zy a krutosti, které s člověkem při 
čtení otřesou.

Maková válka nabízí čtená-
řům v jádru jednoduchý příběh 
o cestě hrdinky, která se sama 
vypracuje z ničeho až na vrchol. 
I přes jistou dějovou předvída-
telnost se však nejedená o kni-
hu, kterou snadno odložíte. Nebo 
 zapomenete. ❎

FANTASY PŘÍBĚH V EXOTICKÝCH ASIJSKÝCH 
LOKACÍCH ZAVÁDÍ ČTENÁŘE DO VOJENSKÉ 
ŠKOLY I VÁLEČNÉ VŘAV Y. ČEKÁ VÁS TVRDÉ 
STUDIUM, PŘÁTELSTVÍ A ŠIKANA, ALE TAKÉ 
KRVAV Ý BOJ, MĚSTO PLNÉ UMUČENÝCH MUŽŮ 
A ZNÁSILNĚNÝCH ŽEN, MAGIE VRTKAV ÝCH 
BOHŮ I STRAŠLIVÁ GENOCIDA. TAKOVÁ JE 
MAKOVÁ VÁLKA V NIKANU…  text Michaela Merglová

R
in nemá jako válečná si-
rota snadný život. Pěs-
touni ji nutí pracovat 

v krámku, kde přeprodává pašo-
vané opium, a když se naskytne 
možnost výhodného sňatku, sna-
ží se Rin vnutit svatbu se star-
cem. Dívka s nimi uzavře doho-
du – když složí zkoušky pro nej-
nadanější žáky v zemi, vyhne se 
svatbě. 

Hnána silnou motivací studuje 
dnem i nocí a tvrdá práce se na-
konec vyplatí. Nejenže zkoušky 
složí, ale dokonce se dostane na 
Sinegard, nejprestižnější vojen-
skou akademii v Nikanu. Tvrdá 
práce tím ale ani zdaleka nekon-
čí. Rin bude na škole muset zmo-
bilizovat všechny své síly, proto-
že pro spolužáky z významných 
rodin je sirota z venkova na nej-
lepší škole v zemi urážkou.

Hra na válku se zvrtla 
Debutové dílo R. F. Kuangové 
je rozdělené na tři části a první, 
odehrávající se na vojenské aka-
demii, připomene školní young 
adult romány nebo japonské man-
gy. Nechybí tu silná přátelství 
a nenávist, konfl ikty s ostatními 

studenty a učiteli nebo propast-
ný rozdíl mezi venkovskou sna-
živkou a dítky aristokratů. Jenže 
kniha mate tělem. Vojenská aka-
demie připravuje své studenty na 
válku, a tak není divu, že než stih-
nou složit závěrečné zkoušky, sku-
tečně je válka i čeká. Ostrovní 
Mukenský svaz číhal na svou pří-
ležitost, aby po dvou makových 
válkách rozpoutal i třetí a znovu 
vtrhl do Nikanu. 

Druhá a třetí část knihy tak 
obrací atmosféru naruby. Škol-
ní výcvik je najednou bezvýznam-
nou hrou a šarvátky mezi studen-
ty jsou v drtivém konfl iktu bezvý-
znamné. Kontrast mezi hrou na 
válku a skutečnou válkou je jed-
nou z hybných sil knihy. Kuango-
vá popisuje válečné běsnění bez 
příkras nebo milosrdného přiví-
rání očí, byť místy násilí působí 
spíše na efekt. Čtenáři jsou spolu 
s hrdinkou nuceni vidět drsný svět 
plný umírání, mučení a nenávisti.

R. F. Kuangová: 
Maková válka

PŘEKLAD Daniela 
Orlando

OBÁLKA Jung Shan 
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R. F. KUANGOVÁ 
Čínsko-americká autorka fantasy se narodila v Číně a v roce 
2000 emigrovala s rodiči do USA. V současnosti studuje na uni-
verzitě v Cambridgi a zabývá se moderní čínskou historií. Debu-
tovala románem Maková válka (2018), jehož práva se úspěšně 
prodala do zahraničí, v překladu vychází v devatenácti jazycích. 
Na svůj debut navázala dvěma pokračováními — The  Dragon Re-
public (Dračí republika) a The Burning God  (Hořící bůh). Za svou 
trilogii získala cenu Astounding Award  (nejlepší  mladý autor 
v rámci cen Hugo) a byla nominována na ceny Hugo,  Nebula 
a World Fantasy Award.

Třetí 
ucho
Jan Hamouz
Druhý díl série 
Ptačí srdce se vrací 
do Erenézie, která 
se hroutí králi pod 
rukama. Utéct do-
káže, jeho vnitřní 
démoni jsou ale 
pořád s ním…

Kronův 
odkaz
Pavel Bareš
Závěrečný díl trilo-
gie z dystopického 
města Attiona 
City. Město dýchá 
na vypůjčený 
čas a potřebuje 
ochránce. Toho, 
kterého sama 
pohřbila…

Led
Jacek Dukaj 
Dobrodružné 
 putování po 
 zamrzlém světě, 
ve kterém nikdy 
nedošlo k první 
světové válce. 
Mistrovské dílo 
z alternativní 
historie.

Odkaz 
popela
Matthew Ward
Debutová kniha 
přináší velkolepé 
vyprávění o intri-
kách a revoluci, 
vojácích a nájem-
ných zabijácích, 
prastaré magii 
a věčném střetu 
říší.

Harrow 
Devátá
Tamsyn Muirová
Vyslyšela císařovo 
volání do zbraně, 
přijela a se svým 
nadáním a jedinou 
kamarádkou 
 zvítězila. Zároveň 
však přišla 
o všechno.
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KDYŽ HARRY 
POTTER POTKÁ 
VÁLEČNÉ ZLOČINY
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