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nejednoznačné postavy. Jejich pro-
pletené klubko vztahů se formova-
lo celé dekády, a tak čtenář přichá-
zí k řadě událostí již jakoby s kříž-
kem po funuse. Zvláště v začátcích 
Nefritové město místy drhne, pro-
tože chvíli trvá, než autorka všech-
ny účastníky představí, následně 
se ovšem vrhá do víru děje, nechá-
vá jednotlivé postavy, aby inter-
agovaly, a dokonce neváhá některé 
z nich odkráglovat stejně tvrdě jako 
George R. R. Martin.

Ještě víc na dřeň?
Fonda Leeová působí u svého v Čes-
ku prvního vydaného románu jako 
vyspělá autorka, která snová pečli-
vě vyvážený komplikovaný příběh, 
poutavé prostředí, a především 
nadmíru zajímavé postavy. Za Ne-
fritové město získala Světovou cenu 
fantasy či kanadskou cenu pro fan-
tastickou literaturu Aurora a není 
se čemu divit. Dle všech ohlasů 
jde v následujících svazcích trilo-
gie ještě víc na dřeň, nemůžeme se 
tedy dočkat, až je uvidíme. ❎

nejednoznačné postavy. Jejich pro-

slovíčko jednoho. Protože jejich 
konkurenti se už dlouho pota-
jí připravovali, aby mohli ovlád-
nout celou zemi. A nyní nastala 
chvíle akci spustit. Dokážou mla-
dí vůdci udržet svůj vliv i posta-
vení? A za jakou cenu?

Mezi asĳ skými gangstery
Fonda Leeová zbožňuje akční fi l-
my a sama se dlouhodobě věnu-
je bojovým uměním. Své koníčky 
proto v románu Nefritové město, 
úvodním svazku trilogie, využila 
naplno. Její příběh je totiž přede-
vším krvavá gangsterka silně in-
spirovaná asijskou kulturou a pro-
dchnutá fantasy prvkem nefri-
tu. Zároveň ale nejde jen o krev 
a akci, čtenáři si užijí též intriky, 
politikaření a zákulisní machina-
ce, stejně jako fi nanční stránku 
fungování rozsáhlého klanu.

Ovšem úplně nejzajímavěj-
ší jsou na knize samotné, často 

m
alý ostrovní národ 
Kekonců je zvláštní. 
Na rozdíl od všech 

ostatních na světě se někteří 
jeho příslušníci rodí s nadá-
ním čerpat nadpřirozenou 
sílu z horniny, která se na-
chází pouze v jejich horách – 
z nefritu. Nenechte se ovšem 
mýlit, tady nejde o žádný 
magický středověk. Naopak, 
lidé běžně používají komerč-
ní leteckou dopravu, telefo-
nují pevnou linkou… Dokon-
ce i bojovali i v místní verzi 
světové války a s přimhouře-
nýma očima schvalují homo-
sexualitu.

A právě tady nalézáme 
skupinu hrdinů našeho pří-
běhu, některé jako podřad-
né zlodějíčky, jiné coby do-
spívající generaci jednoho 
z nejmocnějších klanů ost-
rova. Důležité je tady ovšem 
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FONDA LEEOVÁ (* 1979)
Kanadská autorka asijského původu, která dnes žije s rodi-
nou v Portlandu v americkém státě Oregon. Dříve pracova-
la jako korporátní stratég, postupně ale přesedlala na psaní 
beletrie. Debutovala sci-fi  young adult románem Zeroboxer
a podobně laděnými tituly Exo a Cross Fire. Největší pozor-
nost si však získala trilogií Zelená kost, kam kromě Nefritové-
ho města patří ještě Nefritová válka a Nefritový odkaz. Ve vol-
ném čase ráda sleduje akční fi lmy a trénuje bojová umění.

V jednom 
zapadlém 
koutě 
galaxie
Becky 
Chambersová
Návrat do světa sé-
rie Poutníci, v němž 
tři naprostí cizinci, 
každý jiné rasy 
a s jinými plány, 
uvíznou společně 
na pusté planetě.

Bastard 
bohů
Marek 
Dvořák
Temný severský 
svět čeká soumrak 
věku lovců 
a sběračů. Přichází 
sem civilizace. Ale 
také nadpřirozené 
hladové bestie jako 
z hororu.

Maková 
válka
R. F. Kuangová
Rozsáhlá fantasy 
verze asijských 
dějin, plná čiré bru-
tality, fi lozofujících 
generálů i božstev. 
Nová válka totiž 
může přijít kdykoli.

Smějící 
se bestie
Vilém 
Koubek
Detektiv Vincent 
Krhavý poslušně 
přijme novou práci. 
Podivné a brutální 
vraždy na sebe 
nenechají čekat. 
Inu, moderní noir 
jako vyšitý.

Třetí 
ucho
Jan Hamouz
Z jednadvaceti 
krajin zůstalo 
deset. Trat’Hys by 
plakal. A nic jiného 
možná nezbude 
ani hrdinům této 
fantasy plné špíny 
a intrik.

5×
fantastika 
z Hostu
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NEFRITOVÉ MĚSTO
MAGICKÁ VÁLKA ASIJSKÝCH GANGSTERŮ ZAČÍNÁ
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DOSPÍVÁNÍ NA PRESTIŽNÍ 
ŠKOLE A VÁLKA

U
ž od prvního okamžiku, 
kdy si Makovou válku pus-
títe v přehrávači, vás na-

dchne – je to především díky 
skvěle zvolenému hudebnímu 
motivu a také příjemnému hlasu 
Terezy Dočkalové, který se dobře 
hodí k tomuto příběhu.

Ten začíná velmi tradičně, 
u mladé siroty Rin, která žije 
v chudobě, ale díky píli a sil-
né motivaci se dokáže vzepnout 
a složit úspěšně zkoušky na nej-
prestižnější vojenskou akademii 
v zemi. Její potíže jsou však jen 
sotva zažehnány – na škole se se-
tká s elitářsky smýšlejícími spo-
lužáky, kteří hledají nové a nové 
cesty, jak ji šikanovat a ze ško-
ly vystrnadit. Třebaže si Rin na-
jde spojence a nakonec si se zlý-
mi úmysly poradí, život, který ji 
čeká za hranicí školy, bude mno-
hem těžší než jakákoli zkouška. 

Do země totiž přichází válka, na 
kterou by mladé kadety ani se-
belepší školní průprava nemoh-
la připravit.

R. F. Kuangová popsala ve své 
knize tvrdý svět inspirovaný čín-
sko-japonskou válkou a audio 
podoba těmto konfl iktům dává 
nový rozměr. Hrůzy popisované 
v textu jsou mrazivé, v mluveném 
slově však znějí o poznání drsně-
ji. Dočkalová zvolila v přednesu 
svižné tempo, takže v nepříjem-
ných momentech posluchač ne-
prodlévá dlouho. Zároveň pracuje 
dobře i s vývojem hlavní postavy, 
z počáteční neomalené prudkos-
ti přechází Rin v jejím podání při-
rozeně k větší tvrdosti ve výrazu. 
Maková válka nabízí vymazlených 
19 hodin v drsném světě, v němž 
byste žít nechtěli. Výlet v podobě 
audioknihy je ale bohatě dosta-
čující alternativou. ❎

K
upec Izar se vrací po le-
tech na Ostrov, kde vlád-
ne kněžna Núrit. Ostrov, 

kdysi vzkvétající bohaté místo, se 
zvolna propadá do rozkladu a zká-
zy, chudoba a špína jsou vidět na 
každém kroku. Namísto milost-
ných hrátek a svádění tak dvojici 
starých známých čeká setkání na-
plněné vyprávěním. Společně se 
opájejí kouzlem příběhů, starých 
báchorek a útržků orientálních 
pověstí, které Izar rozdává plnými 
hrstmi a zapisuje také do svého 
deníku. Jenže v jejich společné mi-
nulosti leží těžký hřích, který ob-
chodník spáchal, a odhalit, co se 
stalo i co Izara s Núrit ještě čeká, 
nebude na první pohled snadné…

Omamný příběh Bianky Bello-
vé je pohádkou pro dospělé. Mísí 
v sobě křesťanskou tradici s exo-
tickými příběhy, její postavy jsou 
kluzké a nejednoznačné a děj se 
vine různými cestami, zatímco 

čtenáře zasypává pěknými ob-
razy. Navodit snovou atmosfé-
ru textu nebyl snadný úkol, dvo-
jice interpretů Taťjana Medvec-
ká a Jan Vlasák však pod vedením 
režiséra Hynka Pekárka odvedla 
perfektní práci. Jejich hlasy si po-
sluchače podmaní a okouzlující 
hudební motivy, které tančí mezi 
jednotlivými příběhy a na pozadí 
některých částí přednesu, je sva-
zují do úchvatného požitku.

Ostrov není klasická fantasy 
a těm, kdo touží po přímočarém 
příběhu a jednoduchých odpově-
dích, se líbit nebude. Bellová zde 
nicméně vykresluje čarovnou at-
mosféru dob plných neznáma, 
krutosti i magie. Audio podoba 
text skvělým způsobem interpre-
tuje a díky hudebním motivům 
Ondřeje Brouska ho posouvá ješ-
tě dál. Pokud se tedy chcete po-
nořit do půvabného světa příbě-
hů, račte vstoupit… ❎
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MAKOVÁ VÁLKA S HLASEM 
TEREZY DOČKALOVÉ  text Michaela Merglová

Jan 
Vlasák

Taťjana 
Medvecká
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Tereza 
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VYDEJTE SE NA 
POETICKÝ OSTROV 

 OSTROV Z LÁTEK, Z NICHŽ 
SPŘÁDAJÍ SE SNY


