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SMRTÍCÍ VZDĚLÁNÍ
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později, ale prosím vás, vydržte! 
Tahle libovka stojí za to.

Nelehká zkouška pro 
postavy… i čtenáře
Nebo takhle. Ten příběh je vlast-
ně docela jednoduchý. El je před-
určená k tomu, aby se stala nej-
temnější čarodějnicí ze všech 
temných čarodějnic. Ale ne-
chce to dopustit. Jenže v patách 
jí čmuchá Orion, který je zase 
na cestě k obrovskému hrdinství 
a záchraně veškerenstva a abso-
lutně nevěří tomu, že El se ne-
chystá zničit svět. A tak by docela 
rád zničil ji, než na to dojde.

Nic moc zvláštního ani inova-
tivního. Ale to proto, že tohle je 
teprve první smočení špičky pal-
ce v rozsáhlém magickém světě, 
který si pro vás Noviková připra-
vila. Za každým rohem se skrý-
vá nové tajemství, ohavnost, co 
vám ukousne hlavu, nebo nějaká 
ta smrt. Smrtící vzdělání se s ni-
čím nemazlí – s postavami ani 
se čtenářem –, ale prostředí, do 
kterého vás vtáhne, je totálně 
boží. Čekání na dvojku bude fakt 
 dlouhé. ❎

CHTĚLI JSTE SE VŽDYCKY STÁT KOUZELNÍKEM 
NEBO ČARODĚJKOU, LUSKNUTÍM PRSTU SI 
PŘIVOLÁVAT VĚCI A OD JEDENÁCTI LET KAŽDÝ 
DEN ČEKÁTE NA NĚJAKOU TU ZATOULANOU 
SOVU S DOPISEM Z BRADAVIC? NO, PO PŘE-
ČTENÍ SMRTÍCÍHO VZDĚLÁNÍ MOŽNÁ ČEKAT 
PŘESTANETE. PROTOŽE TOHLE JE ÚPLNĚ JINÁ 
JÍZDA! text Kateřina Stupková

e
l je studentkou Scholo-
mancie, školy, kde nejsou 
žádní učitelé a kde se vás 

vlastně všechno snaží zabít. Ani 
pokud přežijete promoci, což je 
vlastně jen velký boj na život a na 
smrt, nemáte vyhráno, protože 
magie má svoje pravidla a záko-
nitosti a rozhodně neměří každé-
mu stejným metrem. A přivolává-
ní věcí lusknutím prstu? To je jen 
pro hrdinské tupouny, jako je tře-
ba Orion. El si musí každou špe-
tičku many odpracovat – třeba 
stovkou kliků, to je taky mož-
nost.

Škola, co vás chce zabít
Scholomancie je prostě dost ne-
bezpečné místo a tohle vzdělání 
fakt může být smrtící. Ale nedo-
stat se sem? To je ještě horší. Ne-
zvládnutá magická energie vás 
může sežrat zevnitř… anebo vás 

sežere některá z malefikárií tou-
lajících se světem. Chodit o sa-
motě chodbami se důrazně ne-
doporučuje, ale sehnat si kama-
rády není sranda, protože si tu 
každý jede sám na sebe a všich-
ni stojí jen o hodnotné spojence, 
kteří je někam posunou a dosta-
nou. No a až si prostudujete stov-
ku uklízecích zaklínadel ve staro-
angličtině, ze kterých by tak jed-
no mohlo být jakž takž užitečné, 
na večeři můžete rovnou zapo-
menout, protože bude pravděpo-
dobně otrávená.

Smrtící vzdělání je prvním dí-
lem nové trilogie Naomi Noviko-
vé a nutno říct, že autorka tady 
svůj hutný, informacemi nabitý 
styl rozbalila bez okolků. Text na 
vás od začátku hrne reálie pěk-
ně po kopách, a kdo se nerozkou-
ká včas, je ztracen. Příběh jako 
takový nabírá tempo až o dost 
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NAOMI NOVIKOVÁ (* 1973)
Americká spisovatelka Naomi Noviková sbírá ceny a nomi-
nace v oblasti fantastiky jako na běžícím pásu. Už v roce 
2007 obdržela Cenu Johna W. Campbella pro začínají-
cí spisovatele a mimo jiné se jí v roce 2016 podařilo získat 
ceny Nebula a Locus za román Ve stínu Hvozdu. V češtině 
od ní vyšel také samostatný román V zajetí zimy a již dříve 
dračí fantasy série z napoleonských válek Temerarie, která 
však bohužel nebyla přeložena kompletně. Smrtící vzdělá-
ní je prvním díle nové plánované trilogie.

S pokorou 
a nadějí
Becky  
Chambersová
Kosmonauti už 
dokážou přežít 
v nepřátelském 
prostředí jiných 
planet roky. Ale 
během pozorování 
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 
správně.

Mexická 
gotika
Silvia  
Moreno-Garciová
Děsivý dům, kde 
nejspíš straší, 
rozlehlá blata a ší-
lenstvím prolezlé 
chodby… a k tomu 
Mexiko a jeho 
kolotoč barev.

Smrtící 
luna
N. K. Jemisinová
Snová krev je nová 
fantasy série od 
oceňované autorky 
trilogie Zlomená 
země o městě pla-
noucím pod Snící 
lunou.

Budouc-
nost jiné 
časové 
linie
Annalee  
Newitz
Dvě časové linie, 
snaha zastavit 
totalitní agenturu, 
feminismus, hrátky 
s časem a historií, 
a taky pomsta, 
láska a mrtvoly.
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