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život i uprostřed města. A tihle 
dva bratři jsou jen částí velké-
ho celku, jsou to jen dva stromy 
v lese příběhů.

V klasickém hávu
Když padaly hvězdy jsou čistá fan-
tasy. Nepotkáte tu ovšem trpas-
líky ani elfy, ale nahlédnete do 
světa s propracovanou mytologií. 
Není to ani steampunk, Jan Ku-
cin ušil svému příběhu, řekněme, 
renesanční háv, ve kterém se do-
stanete do měst na krásná i ohav-
ná místa a budete čelit bandám 
zabijáků, kteří si v boji o mís-
to na zlodějském slunci podříz-
nou krk bez mrknutí oka. Bude-
te se potýkat s mořskou vodou na 
pirátské lodi a seznámíte se s ho-
raly, kteří v sobě nejspíš mají spí-
cí magii, ale sami už na to dáv-
no zapomněli. Vydáte se na dob-
rodružnou cestu, ale v tom dobře 
střiženém a nápaditém obleku se 
budete cítit příjemně a bezpečně. 
A budete překvapeni, jak dobře 
napsaná a promyšlená tahle pr-
votina je a nakolik se o její nečer-
nobílé hrdiny bojíte a držíte jim 
palce. ❎

PŘED ŠESTI STY LETY BEZOHLEDNÁ 
TYRANIE MÁGŮ DOHNALA LIDI KE 
VZPOUŘE A ROZPOUTANÁ VÁLKA NAKO-
NEC MAGICKOU NADVLÁDU UKONČILA. 
JENŽE MAGIE ZE SVĚTA NEZMIZELA, JEN 
SBÍRALA SÍLY, ABY SE MOHLA VRÁTIT 
ZPÁTKY. A TEN ČAS NASTAL PRÁVĚ 
TEĎ! CO NA TOM, ŽE UŽ JEN SAMOTNÁ 
ZMÍNKA O NÍ SE POKLÁDÁ ZA ROUHÁNÍ 
PROTI BOHŮM? text Monika Dvořáková

b
yli to bohové, kteří podle 
legend pomohli chrabré-
mu válečníkovi proti pře-

sile mágů. Lidé nakonec zvítězili 
a nastolili nový řád. Magie byla 
zapomenuta a náboženský řád ve-
lebící právě ty nadpozemské by-
tosti, které při poslední bitvě za-
hynuly, aby lidé mohli zvítězit, 
upevnil v průběhu věků svou moc. 
Kněží nevládnou otevřeně, ale je-
jich rady jsou ceněné a řád má své 
nepopiratelné zásluhy na sjedno-
ceném království. Bez magie se 
všem žije mnohem lépe a mluvit 
o ní, či ji dokonce zkoumat, se roz-
hodně nedoporučuje.

Bez jednotlivců  
by nebyly dějiny
Historie a chod království je jed-
na věc a životy obyčejných lidí 
zase druhá. Stejně jako jedno-
litá masa lesa se při bližším po-
hledu rozdělí na jednotlivé stro-
my, tak i velké dějiny mají kon-
krétní hrdiny, kteří si musí odžít 
svoje životy a v Elisianském krá-
lovství se dá potkat spousta zají-
mavých lidí. Zatím se všichni ne-
znají, ale jejich příběhy se určitě 
nějak protnou.

Erik se jako syn nejbohatšího 
šlechtice království nemusí sta-
rat prakticky o nic a jeho bezpeč-
ný a pohodlný život se točí hlav-
ně kolem studia a knih. Má pri-
vilegia, o kterých se jiným jen 
zdá, a díky tomu se může zajímat 
i o magii, což je jinak zcela zaká-
zané. Erik je vzdělanec a o jistých 
aspektech otcova byznysu nemá 
přehled, i když má svá tušení. 
Jeho starší bratr Dorian je otco-
vou pravou rukou a na rozdíl od 
Erika už si ušpinil ruce. Oběma se 
ze dne na den změní život a jejich 
osudy se rozdělí.

Erik se vydává na dalekou ces-
tu za tajemným magickým stro-
mem. Nejdřív mezi piráty, pak 
do špinavých měst a nakonec do 
hlubokých lesů, kde je temno i za 
bílého dne. Dorian mezitím bo-
juje vlastní bitvy, protože zloči-
necké podsvětí je možná tem-
nější než magický hvozd a každé 
špatné rozhodnutí vás může stát 
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Když padaly hvězdy
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JAN KUCIN (* 1990)
Nadějný autor pocházející z Brna, kde stále žije a nejspíš na-
vždy bude. Odmala čte, a čím je starší, tím čte víc. Miluje fan-
tasy v jakékoli podobě – ať už knižní, filmové nebo počítačo-
vě herní. Zároveň ale miluje sport a celý jeho život je spoje-
ný s baseballovým klubem Hroši Brno. Vystudoval tělesnou 
a občanskou výchovu na Masarykově univerzitě a učí na gym-
náziu. Jeho láska k fantastice ho v posledních letech dohnala 
k vlastní tvorbě. Román Když padaly hvězdy je jeho debutem. Tesla  

Noir
Lukáš  
Vavrečka
Mladý reportér 
je zatažen do 
vyšetřování, které 
začíná v hotelovém 
pokoji číslo 3327, 
odkud zmizel vy-
nálezce a vizionář 
Nikola Tesla.

Praví  
bastardi
Jonathan  
French
Pokračování fan-
tasy série nasáklé 
krví a sarkasmem. 
Pevnost chátrá, 
obyvatele trápí 
záhadný hladomor 
a smečka ďábel-
ských psů rozsévá 
smrt.

Nasterea
Petra  
Stehlíková
Původní česká 
fantasy z fasci-
nujícího temného 
světa, kde se na 
pravdu a naději 
téměř zapomnělo, 
přichází se třetím 
dílem.

Skrz 
prázdnotu
S. K. Vaughn
Vesmírný thriller, 
který potěší 
fanoušky románu 
Marťan nebo filmu 
Příchozí. Napínavý 
a nervy drásající 
příběh o přežití 
ve vesmíru.

Oko  
bouře
Zuzana  
Hartmanová
Druhý díl postapo-
kalyptické trilogie 
Krysy apokalypsy. 
I bohové potřebují 
naději, když se 
mocní se perou 
o vládu nad zná-
mým světem.
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