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a rozhovorů s ostatními postava-
mi, které postupně rozplétají slo-
žité klubko vesmírné politiky. Za-
jímavým způsobem do toho au-
torka promítla i kyberpunkové 
prvky a přesahové úvahy o lidské 
paměti či kolonialismu, stejně 
jako lehký náznak queer lásky.

Hugo, a to právem
Martiniové lze vytknout mož-
ná jen to, že její román je místy 
až příliš popisný a rozjíždí se po-
malu. Jak však děj graduje, před 
čtenářem se odhaluje nejen fas-
cinující svět Teixkalánské říše 
a složité intriky císařského dvo-
ra, ale i poutavé charaktery hlav-
ních postav. Jde o knihu jako vy-
šitou pro fanoušky politikaření, 
sofi stikovaných intrik a exotic-
kých kultur, navíc se zajímavým 
přesahem. Ne nadarmo si za něj 
autorka vysloužila cenu Hugo pro 
nejlepší román. Přesně takhle si 
moderní sci-fi  představujeme. �

KDYŽ POCHÁZÍTE Z NÁRODA ČÍTA-
JÍCÍHO VŠEHOVŠUDY TŘICET TISÍC 
DUŠÍ, CO PŘEŽÍVÁ NA NĚKOLIKA 
VESMÍRNÝCH STANICÍCH A V YDĚLÁ-
VÁ JEN DÍKY TĚŽBĚ A STRATEGICKÉ 
POZICI, NEMŮŽETE SI PROTI 
VELKÉ, VŠEPOHLCUJÍCÍ ŘÍŠI 
PŘÍLIŠ V YSKAKOVAT. TEDY POKUD 
ZROVNA NEJSTE MLADÁ CHYTRÁ 
DIPLOMATKA A NEMÁTE ZA ZÁDY 
POKROČILOU NEUROTECHNOLOGII. 
NEBO JE TADY VŠECHNO TROCHU 
JINAK? text Jan Nohovec

m
ahit sotva dostudovala 
a nyní přijíždí do obří 
planetární metropole 

Teixkalánské říše pěkně narych-
lo. Yskandra, tedy stávajícího vel-
vyslance jejich malého vesmírné-
ho národa, totiž nejspíš někdo 
zavraždil. A to je jen začátek je-
jích potíží – tak například zjišťu-
je, že doma ji měli vybavit Yskan-
drovým mentálním otiskem, aby 
v metropoli přežila. Jenže jeho 
vzpomínky jsou nejen 15 let sta-
ré, protože se  nikdo nenamáhal 
s aktualizací podkladů, ale od jis-
té chvíle navíc také úplně nedo-
stupné. Mladá velvyslankyně se 
tedy ocitne v cizí říši sama a po-
stupně se před ní vrší další a další 
problémy, včetně hned několika 
pokusů o úkladnou vraždu.

Říše, která nemá konce
Arkady Martineová při psaní roz-
sáhlého debutového románu ne-
zapře svá studia historie. Ve 

fi ktivní Teixkalánské říši nalez-
neme prvky mnoha pozemských 
kultur, od Mongolů a Byzantinců 
přes domorodé kultury Střední 
Ameriky až po expanzionismus 
Spojených států. Impérium a jeho 
metropole jsou fascinujícím kon-
struktem, který neustále bují 
a stále se proměňuje. Klíčovým 
prvkem je tu literatura – prak-
ticky veškerá psaná komunika-
ce probíhá v básních a odkazy na 
slavná díla tu trousí každý člen 
císařského dvora. Všichni se pře-
tvařují a intrikují proti ostatním, 
kdesi na pozadí bobtná občan-
ská válka o nástupnictví trůnu 
a možná je na spadnutí expanz-
ní rozmach dál do vesmíru, třeba 
přes Mahitinu domovinu.

V prvním plánu je Vzpomín-
ka zvaná říše především sci-fi  po-
litickým thrillerem. Navzdory 
tomu a několika akčním zvratům 
však jde především o knihu pl-
nou popisů, vnitřních monologů 

Arkady Martineová: 
Vzpomínka zvaná země
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ARKADY MARTINEOVÁ (* 1985)
Vlastním jménem AnnaLinden Wellerová, je americká autor-
ka sci-fi , povětšinou povídek a také dvou románů Vzpomín-
ka zvaná říše a A Desolation Called Peace, z nichž první získal 
prestižní cenu Hugo. Občanským povoláním je historička 
byzantské říše a urbanistka, což se obojí odráží i v jejích dí-
lech. Vyrůstala v New Yorku jako dcera ruského židovského 
páru pohybujícího se v prostředí klasické hudby, ale nějakou 
dobu žila také v Turecku, Kanadě i Švédsku. Nyní bydlí opět 
v USA, a to se svou ženou, autorkou Viviane Shawovou.

Mexická 
gotika
Silvia 
Moreno-Garciová
Gotický horor 
z prostředí mexic-
ké smetánky, jejíž 
řady nelze jen tak 
snadno opustit. 
Kam zavede Noemí 
zmatený dopis od 
sestřenky?

Nasterea
Petra 
Stehlíková
Petra Stehlíková 
je zpět a s ní druhý 
návrat do temného 
světa Naslouchače, 
kde se na pravdu 
a naději už téměř 
zapomnělo.

Gideon 
Devátá
Tamsyn 
Muirová
Nespoutaný sci-fi  
román plný šer-
mířských soubojů, 
politických intrik 
a lesbických nekro-
mantek. Kdo by 
něčemu takovému 
odolal!

S pokorou 
a nadějí
Becky 
Chambersová
Novela od autorky 
série Poutníci
opět dokazuje, 
že o poznávání 
vesmíru lze psát se 
skvělými postava-
mi a procítěnými 
emocemi.

Záhada 
Sfi ngy
Josiah 
Bancroft
Útěk z Babylonské 
věže není snadný, 
ale návrat do ní je 
ještě těžší. Druhá 
část oceňované 
tetralogie Knihy 
Babylonu.
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