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NAOMI NOVIKOVÁ (* 1973)

Americká spisovatelka sbírající ceny a nominace
v oblasti fantastiky jako na běžícím pásu. Už v roce
2007 obdržela Cenu Johna W. Campbella pro začínající 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. Poslední absolvent
je druhým dílem trilogie Scholomance.

Naomi Noviková:
Poslední absolvent
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Henika je čarodějnice, která chce svět
změnit tím, že bude
lidem pomáhat
a napravovat jejich
osudy. Podaří se
jí zachránit svou
zemi?

ZKOUŠKY JSOU TADY

dyž Galadriel na školu nastoupila, měla vlastně jen jedno
přání: úspěšně Scholomancii
přežít a dostat se do některé z enkláv,
kde by mohla prožít bezpečný a spokojený život. Až na to, že se všechno
změnilo. Když se o ni začal zajímat
Orion, místní hrdina a zachránce životů, najednou má cestu do magických
enkláv otevřenou, ale zjišťuje, že už do
nich nechce. Že by byla radši, kdyby
mohla svět těch magicky nadaných

k

změnit tak, aby enklávy nebyly
jediným místem, kde vám nejde
o krk.
No a pak jde najednou o krk
El samotné. Samozřejmě, ve
Scholomancii nic zvláštního. Co byste taky chtěli od školy plné malů, kteří se magií a jejími nositeli živí. Jenže malů je
začátkem nového, absolventského roku kolem maličko, a všichni jdou z nějakého důvodu jen
po El. Stejně jako škola samotná.
Když se začne proslýchat, co El
opravdu umí, najednou ji všichni chtějí pro sebe. A ačkoli by to
mělo zvýšit její šance na přežití,
všechno je vlastně naopak a přežití je těžší než kdy dřív. A to začínala mít pocit, že absolvovat se
jí přece jen podaří…

Hlouběji do života
čtvrťáků
Naomi Noviková v prvním díle
Smrtící vzdělání naservírovala
čtenářům jedinečnou školu pro
děti kouzelníků, kde jde o život.
Akční, perfektně dynamicky vystavěný příběh, kde se stránky otáčejí skoro samy od sebe.
A Poslední absolvent navazuje
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Nefritové
město
Dva znepřátelené
klany bojují o moc,
která se skrývá
v zeleném nerostu:
nefritu. Když na
ostrov přijde nová
droga, na staré
pořádky a tradice
už nezbývá místo.

přesně tam, kde jsme skončili, navíc rozvádí příběh do
nečekaných směrů. Školu
už známe, je načase poznat
její obyvatele. A protože se
El konečně podařilo navázat
nějaká přátelství a spojenectví, dostane se nám hlubšího
náhledu do života, myšlenek
a motivací místního studenstva, stejně jako do politiky
a fungování mocných enkláv
za hranicemi školy.
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Pokud toužíte po další akční jízdě, kterou vás provede
velmi sympaticky sarkastická hrdinka a její uštěpačné,
cynické poznámky, Poslední absolvent je sázka na jistotu. Noviková neztrácí dech
a nemusíte se bát toho, že by
dvojka byla jen výplní. Sázky se zvyšují, už nejde jen
o přežití, ale taky o principy,
o to, aby měl další život vůbec smysl.
Autorka se pouští do rozpitvávání témat privilegovanosti a společenských třídních rozdílů, předsudků a silným motivem je samozřejmě
i přátelství. Konec vás nechá sedět s otevřenou pusou
a zoufalou touhou sáhnout
po dalším dílu. Tahle série je
prostě bezkonkurenční.

Trojice
Lenka Šíková,
Jan-Marek Šík
Edra, Ingerda, Malena. Tři kamarádky,
tři království a tři
životy. Druhý díl
příběhu ze světa
fantasy románu
Rituál.

Přežití není všechno
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Bastard
bohů
Marek
Dvořák
Mystický fantasy
román ze světa,
který nenávratně
mizí, o boji pokroku
a civilizace proti
přírodě.
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POSLEDNÍ
ABSOLVENT
EL SE ÚSPĚŠNĚ PODAŘILO PROBOJOVAT SE
DO ČT VRŤÁKU. PROSTĚ PŘEŽÍT. NEUMŘÍT ANI
OMYLEM NEZ ABÍT PŮLKU ŠKOLY. KR Á SA. JENŽE
TEĎ SE BLÍŽÍ ABSOLVENTSK Á ZKOUŠK A A ZDÁ
SE, ŽE SE SCHOLOMANCE PROSTĚ ROZHODL A
JI Z ABÍT JEŠTĚ DŘÍV, NEŽ NA NI DOJDE. JUPÍJE J.
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Smějící
se bestie
Vilém
Koubek
Poněkud neobvyklý
soukromý detektiv
Vincent Krhavý
v druhé knize drsného noiru a další
honba za psychopatickým vrahem
je tady.
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