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ZUZ ANA HARTMANOVÁ (* 1990)

Narodila se ve znamení Býka ve slavné kolínské rovině, a jak
to vypadá, pravděpodobně tam zapustila kořeny natrvalo.
Už od dětství ví, že kniha je nejlepší přítel člověka, a tento
vztah pilně utužuje. Pracuje jako knihovnice v oddělení digitalizace Městské knihovny v Praze – momentálně na mateřské dovolené – a v mezičase odbíhá k recenzování pro web
Děti noci. Jednoho krásného rána si řekla, že zkusí napsat
vlastní příběh, a od toho okamžiku nebylo cesty zpět.
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OKO BOUŘE

Co by se stalo, kdyby byl atentát na
Heydricha odvolán? Co přesně by
potom dělal český
odboj a kam by
to všechno vedlo,
kdyby…

Politika je všude
stejná mrcha
Téměř komorní příběh, zato
se spletitým dějem, kdy většina důležitých postav jedná
podle vzniklé situace, má neuvěřitelný spád a čtenář netuší, která z událostí ovlivní
dění na druhé straně kontinentu. Ani tady mocní občas
nevědí, co se jim odehrává
přímo pod nosem, a z obyčejných pěšáků se nedobrovolně
stávají hrdinové. Vysoká politika, bohové (kteří žijí jinde a jejich říše události v Leru
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Posmrtná
predace
Básník české
akční fantastiky
se vrací na místo
činu v deštivém
krimi noiru – jeho
soukromé očko
Vincent Krhavý
stojí před životním
případem.

také ovlivňují), pletichaření
z obyčejných ekonomických pohnutek, ale i osudy obyčejných
lidí tváří v tvář přírodní katastrofě… To všechno zároveň se
prostě nedá předvídat, i kdybyste byli tou nejmocnější osobou v zemi.
Postupně začnou na povrch vyplouvat souvislosti, které kdysi vedly k tomu, co je teď.
Otázkou zůstává: Existuje ještě možnost všechno zachránit?
A stane se svržení současného vládce skutečnou záchranou
Leru, nebo jeho záhubou?
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Skrz
prázdnotu
S. K. Vaughn
Vesmírný thriller,
který potěší
fanoušky románu
Marťan nebo
filmu Příchozí, vás
zavede na palubu
kosmické lodi, která spěje k záhubě.

Nepřehlédněte
skvělé čtení
Jednotliví hrdinové vám přirostou k srdci, budete se o ně
bát, budete jim lát a smát
se s nimi. Některé pochopíte a nad jinými nepřestanete kroutit hlavou, ale nikdo
z nich vás nenechá lhostejným. Krysy apokalypsy se tak
mohou směle měřit s kteroukoli fantasy ságou od mezinárodně uznávaných autorů.
Příběh nepostojí chvíli na
místě. Odehrává se toho tolik a na tolika různých místech a děje se to současně, stejně jako v kterékoli jiné realitě. Činy jednoho ovlivňují jiné
a vy nemáte čas vydechnout,
protože vás zajímají osudy
všech a chcete vědět víc a víc.
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Arumiel možná kdysi měl smělé plány a pocit, že Ler zachraňuje, ale podle
všeho lhal i sám sobě, a dnes, na troskách kdysi prosperující říše, už je jedno, jestli jeho počáteční kroky k převratu vedla čistá sebestřednost a touha
po moci, nebo počínající šílenství.
Ačkoliv na Leru platí zcela jiné fyzikální zákony, než jak je známe my,
nakonec i zde zjevně dojde naplnění zákon, že každá akce vyžaduje reakci a každý totalitní systém se nakonec
začne hroutit zevnitř. Možností, jak
celý příběh může skončit, je skutečně
mnoho. Autorka nechává téměř všechny v komplikovaných situacích a čtenáři nezbývá než spekulovat, co bude
dál, kdo přežije, a jestli vůbec bude kde
dál žít.

❎

Druhý díl trilogie
čtenáře opět
přivádí do města
Opskurna, které
stále střeží hrozivé
tajemství. Někdo
však chce vzkřísit
temnou minulost.

obrazový materiál: Host a archiv redakce
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Čokoláda
pro wehrmacht
Přemysl Krejčík

NEJKLIDNĚJŠÍ MÍSTO,
JAKÉ SI LZE PŘEDSTAVIT

ALE DOSTAT SE DO NĚ J VÁ S MŮŽE STÁT
ŽIVOT. MAGICK Á BOUŘE SE PŘESTAL A
CHOVAT PŘEDVÍDATELNĚ, JE ČÍM DÁL
DIVOČE JŠÍ, A NAVÍC ZMĚNIL A INTERVAL. MOCNÍ
TOHOTO S VĚTA SE Z AČÍNA JÍ PTÁT. VE V ZDUCHU
VIBRUJÍ ZMĚNY, ALE VL ÁDCE LERU SI Z ATÍM NIČEHO
NE VŠIML. DOVEDE JEHO ŠÍLENST VÍ CELOU
ZEMI K Z ÁHUBĚ? text Monika Dvořáková

rumielova vize spasení obyvatel Leru
začíná praskat jako
špatně vypálená glazura. Tyran si dlouho nechtěl připustit, že slepá poslušnost poddaných už není tak samozřejmá, jak se domníval, a že
pomocí strachu se nedá vládnout donekonečna. Pokud si
ale chce říši udržet, musí začít jednat. A přitom toho přece nechce tak moc. V podstatě jen mít klid a dál neomezeně vládnout vysněné říši jako
jediný uctívaný a povolený
bůh. Místo toho musí řešit
lidské pletichy a snahy vládců
měst získat větší moc, nehledě na to, že o plánech bohů,
kteří jsou jinde nebo jeho řádění přežili, nemá ani ponětí.
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První díl trilogie
Krysy apokalypsy
seznamuje čtenáře
se světem zničeným magií, kde
bohové byli prohlášeni za démony
a nekompromisně
likvidováni.
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