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Ve dvojce se pak přesou-
váme k velkolepějším mocen-
ským čachrům a kapitoly teď 
uvádějí jednotlivé případy 
otrav z nejrůznějších ochut-
navačských deníků – a my se 
zase dostáváme hlouběji do 
kostí a svalů tohoto světa. 
Tentokrát ovšem s daleko vět-
ší dávkou magie. Geniální je 
navíc propojení s detektivní-
mi prvky, pátrání po tom, kdo 
a co udržuje čtenáře v napě-
tí i přes volné tempo příběhu. 
Střídání vypravěčů v rámci 
sourozenecké ochutnavačsko-
-špionské dvojice je příjem-
ným kořením.

Pomalá a velkolepá 
sága
Hawkeová vytvořila epickou 
fantasy ve stylu Robin Hobbo-
vé, kde se osudy postav pro-
plétají s politickými intrika-
mi, magií a do posledních de-
tailů propracovaným světem, 
který ožívá přímo před oči-
ma. I ve druhém dílu ukazu-
je, že má čtenářům co nabíd-
nout, a ve svém typicky po-
malém tempu rozvíjí další hru 
o život – nejen hlavních hrdi-
nů, ale i všem kolem nich. To-
hle není akcí nabitá rychlojíz-
da, ale lahoda, kterou si nejlé-
pe vychutnáte pěkně pomalu, 
slovo po slovu. A že to sto-
jí za to! ❎
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OD OBLÉHÁNÍ SJONY UŽ UPLYNULY DVA ROKY, 
ALE NIC TÍM NESKONČILO. JOVAN S KALINOU 
MUSEJÍ STÁLE JEŠTĚ V YPÁTRAT TA JEMNÉHO 
NEPŘÍTELE, KTERÝ ZA VŠÍM STOJÍ. NAVÍC 
NEPOKOJE PROBUDILY PRASTARÉ DUCHY, 
KTEŘÍ SE TEĎ ZLOBÍ. A MŮŽE TO BÝT JEŠTĚ 
MNOHEM HORŠÍ. text Kateřina Stupková
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SAM HAWKEOVÁ
Australská spisovatelka chtěla psát knihy od chvíle, kdy 
pochopila, že se v knihovnách nemnoží jen tak samy od 
sebe. Zvažovala kariéru v daňovém poradenství, inženýrin-
gu i péči o zvířata, ale nakonec vystudovala právo. Jejím 
velkým koníčkem je džiu-džitsu, láska k němu ji pojí i s je-
jím partnerem, se kterým v Canberře vychovává dva malé 
ninji a dva pitomé psy. Město lží bylo jejím debutem, který 
získal cenu Aurealis Award pro nejlepší fantasy román.

Vládce 
džinů
P. Djelí Clark
Alternativní histo-
rie našeho světa, 
kam se vrátili 
džinové a v popředí 
civilizace stojí 
Egypt. Steampun-
ková detektivka, co 
nemá obdoby.

Bezvětrné 
město 2
Eléonore Deville-
poix
Hyperboreu, město, 
kde nefouká vítr, 
ovládli nepřátelé. 
Co se bude dít dál 
s Arkou? Politická 
fantasy s detail-
ně vykreslenými 
charaktery.

Slunce  
ve stínu
N. K. Jemisinová
Druhý a závěrečný 
díl ságy Snová 
krev přináší ještě 
propracovanější 
fantasy svět plný 
nejtemnějších 
nočních můr i nej-
nádhernějších snů.

Nefritové 
město
Fonda Leeová
Nefrit lidem pro-
půjčuje extrémní 
sílu i rychlost 
a hýbe společností 
žijící na ostrově 
Kekon, zmítaným 
konfliktem dvou 
klanů.

V jednom 
zapadlém 
koutě  
galaxie
Becky Chambersová
Jedna z nejúspěš-
nějších spisovate-
lek současné sci-fi 
se znovu vrací do 
světa Poutníků na 
naprosto nezají-
mavou planetu 
jménem Gora.
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ŘÍŠE ZRADY

navíc hlásí čarodějnice i kdejaká dal-
ší havěť a zdá se, že si Jovan a Kalina 
snad už nikdy neodpočinou. Ale co 
byste chtěli, když příběh začíná pá-
tráním v opuštěných budovách a za-
padlých uličkách, kde za každým ro-
hem může číhat nájemný vrah? Oba 
hrdinové se mohou spolehnout jen 
na svoje schopnosti.

Politika i magie
Sam Hawkeová vklouzla do vln fan-
tastiky poměrně nenápadně debu-
tem Město lží, pozvolnou epickou 
fantasy plnou jedu a bojů. Rozehrát 
mocenské hry v obléhaném městě byl 
perfektní nápad, který zafungoval na 
jedničku s hvězdičkou – stejně jako 
začít každou kapitolu popisem té či 
oné jedovaté bylinky.

j
ovan míval v životě jedi-
ný úkol: starat se o Tai-
na, kancléřova následní-

ka, a ochutnávat všechno, co mu 
naservírovali. Už odmalička se 
učil rozpoznávat nejrůznější dru-
hy jedů, aby ty, které má chránit, 
nikdy nic nezaskočilo. A byl 
v tom zatraceně dobrý. Když spo-
lu se sestrou Kalinou pečovali 
o Tainovo zdraví v městě ze 
všech stran sevřeném do kleští 
nepřátel, musel se naučit impro-
vizovat a orientovat se ve dvor-
ském pletichaření daleko víc, než 
kdy čekal.

Ale s koncem obléhání vlastně 
nic neskončilo. Nepřítel je pořád 
někde tam venku, a kromě toho 
je městský stát ohrožený i magií 
probuzených duchů, kteří nikomu 
nic nedarují. O nadvládu se teď 
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