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S pokorou 
a nadějí
Becky  
Chambersová
Kosmonauti už 
dokážou přežít 
v nepřátelském 
prostředí jiných 
planet dlouhé roky. 
Ale během pozo-
rování jiných světů 
se mění i ten jejich 
domovský…

Gideon 
Devátá
Tamsyn  
Muirová
Nespoutaný sci-fi 
román plný šer-
mířských soubojů, 
politických intrik 
a lesbických nekro-
mantek. Ano, čtete 
zcela správně.

Nasterea
Petra  
Stehlíková
Další podivuhodný 
návrat do světa 
naslouchačů – ten-
tokrát i s výletem 
za Duvalské pohoří. 
Odhalí Ilan podsta-
tu nastereí?

Oko  
bouře
Zuzana  
Hartmanová
I bohové potřebují 
naději a magii se 
nedá věřit. Druhý 
díl série Krysy 
apokalypsy o světě, 
kde konec přichází 
každých sedm dní.

Nesmrtel-
nost
Pao-šu
Konflikt mezi lid-
stvem a Trisolarany 
z trilogie Vzpomínka 
na Zemi získává 
jasnější kontury, 
přičemž hrdina 
i zrádce už nechce 
být loutkou.

5× 
fantastika 
z Hostu
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MEXICKÁ 
GOTIKA

Zrůdnosti, psychopati 
a politika
Autorčina předchozí kniha Boho-
vé jadeitu a stínu vyšla v českém 
překladu celkem nedávno a Me-
xická gotika se od ní snad nemů-
že lišit víc. Lehkou, až humor-
ně dobrodružnou atmosféru prv-
ní knihy tu střídá tíživé napětí 
stupňující se s každou stránkou, 
nejistota, pochmurno a zvráce-
nost – na tohle čtení si rozhod-
ně připravte žaludek. Oba titu-
ly tak mají společný snad jen vel-
mi specifický autorský styl, který 
nejspíš nesedne každému. Ale 
jakmile přistoupíte na autorčinu 
hru, příběh vás vtáhne do sebe 
a noční můry vás budou proná-
sledovat ještě nějaký ten pátek.

A to není všechno. Strašidelné 
domy, to už tu párkrát bylo. Au-
torka vše ale hravě proplétá s ja-
kousi společenskou analýzou Me-
xika padesátých let minulého 
století a tento exotický prvek po-
souvá knihu na novou úroveň. 
Přidejte si živoucí postavy a tře-
ba taky děsivý soundtrack, k do-
hledání na Spotify, a připravte se 
na hororový zážitek, který dlou-
ho nic nepředčí. ❎

g
otické horory jsou pecka! 
Zejména, když je to sta-
ré, rozpadající se sídlo 

kdesi na samotě, kde na člověka 
dotírají duchové a děsivé vzpo-
mínky z dob minulých, kde vidí 
i slyší podivné věci, a ještě se to 
tam hemží groteskními figurka-
mi nájemníků, kteří s hrdinou 
rozhodně nezamýšlejí nic dobré-
ho. Tahle klasika sahá až k Anne 
Radcliffové nebo Mary Shelleyo-
vé – ovšem teď do koktejlu při-
hoďte trochu mexických barev 

NOEMÍ MĚLA SVOU SESTŘENKU CATALI-
NU VŽDYCKY RÁDA. A TAK KDYŽ OD NÍ 
ZAČNOU PŘICHÁZET PODIVNÉ DOPISY 
PLNÉ NEUVĚŘITELNÝCH HISTOREK 
O LIDECH V YSTUPUJÍCÍCH ZE STĚN 
PRASTARÉHO SÍDLA JEJÍ NOVÉ RODINY, 
O HNILOBĚ, STRACHU A SMRTI, NEVÁHÁ 
A SPĚCHÁ NA POMOC. JE TO ALE DOBRÉ 
ROZHODNUTÍ? text Kateřina Stupková

DUCHAŘINY A MEXICKÁ SMETÁNKA

SILVIA MORENO-GARCIOVÁ
Mexicko-kanadská spisovatelka se věnuje také novinařině 
a píše pro The Washington Post nebo The New York Times. 
Kromě toho editorsky a redaktorsky připravuje antologie 
z různých žánrů fantastiky a vlastní malé nezávislé nakla-
datelství. V češtině z její už poměrně rozsáhlé bibliogra-
fie letos vyšel román Bohové jadeitu a stínu (2021). Mexická 
gotika se v zahraničí velmi rychle stala bestsellerem, zís-
kala například ocenění Goodreads Choice Award v katego-
rii horor a připravuje se její seriálová adaptace.
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CENA 429 Kč
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a politiky minulého století a tadá: 
novinka od Silvie Moreno-Garci-
ové je na světě!

Na prázdninách v domě 
hrůzy
Když hlavní hrdinka Noemí vyrá-
ží na pomoc svojí sestřenici, kte-
rá se provdala až podezřele rychle 
a teď chuděrka v sídle svého man-
žela trpí bludy a halucinacemi, 
nevidí na tom nic divného. A ač-
koli ji Virgil, pohledný Angličan, 
který Catalině pobláznil hlavu, 
za sestřenicí skoro nechce pus-
tit, a navíc ji rodina nutí zůstávat 
v pokoji a moc se domem nepotu-
lovat, Noemí je odhodlaná všech-
no rozlousknout a přivést sestře-
nici k rozumu.

Brzy však zjistí, že je tu něco 
špatně. Hodně špatně. Dům se jí 
postupně vplétá do podvědomí 
a způsobuje krvavé noční můry 
plné děsu. A to vůbec nemluví-
me o jeho obyvatelích, služebnic-
tvu, které nemluví, a příbuzných, 
co připomínají zombíky, žijí podle 
pevně daných, přísných pravidel 
a berou se mezi sebou. Tohle ne-
bude zrovna sluníčkový prázdni-
nový pobyt…


