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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 nakladatelství. V češtině z její už poměrně rozsáhlé bibliografie letos vyšel román Bohové jadeitu a stínu (2021). Mexická
gotika se v zahraničí velmi rychle stala bestsellerem, získala například ocenění Goodreads Choice Award v kategorii horor a připravuje se její seriálová adaptace.
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Kosmonauti už
dokážou přežít
v nepřátelském
prostředí jiných
planet dlouhé roky.
Ale během pozorování jiných světů
se mění i ten jejich
domovský…

DUCHAŘINY A MEXICKÁ SMETÁNKA

NOEMÍ MĚL A S VOU SESTŘENKU C ATALINU V ŽDYCK Y R ÁDA. A TAK KDY Ž OD NÍ
Z AČNOU PŘICHÁ ZET PODIVNÉ DOPISY
PLNÉ NEUVĚŘITELNÝCH HISTOREK
O LIDECH V YSTUPUJÍCÍCH ZE STĚN
PR A STARÉHO SÍDL A JE JÍ NOVÉ RODINY,
O HNILOBĚ, STR ACHU A SMRTI, NE VÁHÁ
A SPĚCHÁ NA POMOC. JE TO ALE DOBRÉ
ROZHODNUTÍ? text Kateřina Stupková

Na prázdninách v domě
hrůzy

otické horory jsou pecka!
Zejména, když je to staré, rozpadající se sídlo
kdesi na samotě, kde na člověka
dotírají duchové a děsivé vzpomínky z dob minulých, kde vidí
i slyší podivné věci, a ještě se to
tam hemží groteskními figurkami nájemníků, kteří s hrdinou
rozhodně nezamýšlejí nic dobrého. Tahle klasika sahá až k Anne
Radcliffové nebo Mary Shelleyové – ovšem teď do koktejlu přihoďte trochu mexických barev

g

Když hlavní hrdinka Noemí vyráží na pomoc svojí sestřenici, která se provdala až podezřele rychle
a teď chuděrka v sídle svého manžela trpí bludy a halucinacemi,
nevidí na tom nic divného. A ačkoli ji Virgil, pohledný Angličan,
který Catalině pobláznil hlavu,
za sestřenicí skoro nechce pustit, a navíc ji rodina nutí zůstávat
v pokoji a moc se domem nepotulovat, Noemí je odhodlaná všechno rozlousknout a přivést sestřenici 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 nemluvíme o jeho obyvatelích, služebnictvu, které nemluví, a příbuzných,
co připomínají zombíky, žijí podle
pevně daných, přísných pravidel
a berou se mezi sebou. Tohle nebude zrovna sluníčkový prázdninový pobyt…
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Gideon
Devátá
Nespoutaný sci-fi
román plný šermířských soubojů,
politických intrik
a lesbických nekromantek. Ano, čtete
zcela správně.

STRAN

Zrůdnosti, psychopati
a politika
Autorčina předchozí kniha Bohové jadeitu a stínu vyšla v českém
překladu celkem nedávno a Mexická gotika se od ní snad nemůže lišit víc. Lehkou, až humorně dobrodružnou atmosféru první knihy tu střídá tíživé napětí
stupňující se s každou stránkou,
nejistota, pochmurno a zvrácenost – na tohle čtení si rozhodně připravte žaludek. Oba tituly tak mají společný snad jen velmi specifický autorský styl, který
nejspíš nesedne každému. Ale
jakmile přistoupíte na autorčinu
hru, příběh vás vtáhne do sebe
a noční můry vás budou pronásledovat ještě nějaký ten pátek.
A to není všechno. Strašidelné
domy, to už tu párkrát bylo. Autorka vše ale hravě proplétá s jakousi společenskou analýzou Mexika padesátých let minulého
století a tento exotický prvek posouvá knihu na novou úroveň.
Přidejte si živoucí postavy a třeba taky děsivý soundtrack, k dohledání na Spotify, a připravte se
na hororový zážitek, který dlouho nic nepředčí.
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Nasterea
Petra
Stehlíková
Další podivuhodný
návrat do světa
naslouchačů – tentokrát i s výletem
za Duvalské pohoří.
Odhalí Ilan podstatu nastereí?
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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.

obrazový materiál: Host a archiv redakce

a politiky minulého století a tadá:
novinka od Silvie Moreno-Garciové je na světě!

S pokorou
a nadějí
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Nesmrtelnost
Pao-šu
Konflikt mezi lidstvem a Trisolarany
z trilogie Vzpomínka
na Zemi získává
jasnější kontury,
přičemž hrdina
i zrádce už nechce
být loutkou.
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