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N
arazil jsem na status kultov-
ního spisovatele Ramseyho 
Campbella, že „tradiční“ ho-

ror je v podstatě mrtvý a my sami se 
nacházíme v éře „posthororu“. (Na 
toto téma zveřejnil autorovi článek 
i deník Guardian, můžete si ho vy-
googlit.) A tak si říkám: KONEČNĚ! 
Konečně to jedna odvážná světová 
autorita žánru vykřičela naplno. Pro-
tože, upřímně – kdy vás, kteří máte 
horor nakoukaný a načtený zleva do-
prava a shora dolů, stejně jako opač-
nými směry, opravdu nadchla nějaká 
žánrová novinka?

Horor ve formě, jak jsme ho zna-
li, je vyčerpaný: upíři, duchové, stra-
šidelné domy a spol. jsou už jen pou-
ťovou atrakcí, laciným efektem a po-
zlátkem. Dospělý fanoušek žánru 
ovšem chce víc než jen tisíc a jednu 
variaci na Vetřelce, Cthulhu, V zajetí 
démonů, Exorcistu, Drákulu…

Považuji se za takového fanouška 
a vím, že je nás více. Nadchnou nás 
pochmurné příběhy protkané smut-
kem opuštěných dětských hřišť (kde 
za mlžných nocí můžete slyšet vzly-
ky děvčátka, které tu kdysi zmize-
lo…), nebo příběhy srdcí (a kostí) zlo-
mených kladivem sériového vraha…

Žasneme nad povídkami, které 
píše Joe Hill, kde je temnota jen po-
zadím pro lidská dramata, a miluje-
me filmy typu Babadooku, Neutečeš či 
Uteč. Ano, uznáváme klasiku, všech-
ny ty Halloweeny a Pátky třináctého 
a tak dál, ale například zombie ho-
rory už pokládáme spíše za popcor-
novou zábavu pro děti a mládež. Což 
je úplně v pořádku – jen dospělému, 
náročnému fanouškovi už to nestačí.

Dámy a pánové, vítejte v post ho-
rorové éře. Můžeme jen hádat, do ja-
kých zákoutí nás zavede… A kolik 
při tom bude prolito krve. ❎

HOROR
Stephen King
Z BUICKU 8
Nové vydání 
fascinujícího 

příběhu krále ho-
roru o automobilu, 
jehož dveře a kufr 

se  občas otvírají do 
jiné dimenze zaby-
dlené podivnými 

tvory.

SCI-FI
E. K. Johnston

AHSOK A
Kdysi chtěla 

učednice Anakina 
Skywalkera strávit 
svůj život službou 

v řádu Jedi. Ale 
když byla zrazena, 

opustila řád 
a vydala se vlastní 

cestou.
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SCI-FI
Tomáš Lipner

HVĚZDOLET 
VLTAVA

Prvního května 
1997 válečný 

hvězdolet Vltava 
opouští pozemskou 

orbitu a míří do 
vesmíru. Od té 

chvíle jej již žádný 
člověk nespatřil.
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POHÁDKY  
TROCHU JINAK

Pohádky o Šípkové Růžence,  Sněhurce 
či třeba Červené Karkulce  provázely 
 každého z nás už od raného dětství, 
a byť se v některých podobách různé ver-
ze lehce lišily, pointa a hlavní postavy 
byly v zásadě vždy stejné. Americký au-
tor Soman Chainani se ale rozhodl podí-
vat se na tyto klasiky perspektivou sou-
časnosti, a i když zachovává základní 
kostru  příběhu, dává jim všem zcela nový 
kabát.

Ten se odráží jednak ve vzhledu, et-
nicitě či sexuální orientaci hlavních po-
stav (jinými slovy ne každý hrdina je bílý 
heterosexuální muž či žena), ale primár-
ně v samotné pointě a v celkovém vyzně-
ní příběhu. Tyto atypické konce pak před-
stavují nesmírně osvěžující záležitost 
a na čtenáře mají hluboký dopad dozní-
vající ještě notnou chvíli po dočtení toho 
kterého příběhu. Autor se navíc nebojí jít 
o krok dál za to slavné „a žili šťastně až 
do smrti“, a ukazuje, jak by osudy světo-
známých postav mohly vypadat, kdyby-
chom se na ně podívali trochu jinou op-
tikou. Právě tato změna perspektivy dělá 
z Netvorů a krásek nesmírně zajímavé 
dílo, které se nebojí otvírat zásadní a dů-
ležitá témata. ❎ Adéla Košařová

BEZ SVĚDOMÍ  
VÁLČIT NELZE

Vazači zhouby jsou knihou vzniklou na zá-
kladě her družiny Strangers and Dragons. 
Nejedná se však o přepis žádného dračá-
kového dobrodružství. Základním kame-
nem příběhu je sice válka císařského voj-
ska proti lidem nakaženým Zhoubou, ale 
ta slouží pouze jako kulisa.

Ve své podstatě se jedná o drama 
a osobní peklo několika málo postav. Na 
straně císařství je to Velehlas, muž, ke kte-
rému promlouvá Stvořitel uprostřed armá-
dy vyznávající Senát (tudíž heretik, ale vy-
soce postavený). Velehlasův bratr Coriel 
zase odmítá být velitelem a mařit lidské ži-
voty. A na straně císařství stojí i poslední 
anděl, Věčná jiskra, snažící se emočně se 
nespoutat s lidmi. Proti nim stojí Magistr, 
muž, který se snažil nemocné léčit, a s ním 
i tajemný Vazač ovládající nakažené.

Vazači zhouby jsou emočně drsné 
a chytlavé čtení. Řeší se motivace k vál-
ce, pocity vojáků v poli, machinace a sle-
dování vlastních cílů, ale i smysl života. 
Postavy se dostávají na (a za) hranu svých 
možností a autor je vůbec nešetří. Vážné 
pasáže jsou odlehčeny bojovými scénami 
a také náhledy do zákulisí obou táborů, 
která také skrývají zajímavá odhalení. ❎
 Martin Bečvář

NAPŘÍČ ALTERNATIVNÍMI  
VESMÍRY

Autor thrillerů Brian Freeman není tuzem-
ským čtenářům neznámý, ostatně úspěchy 
slavil i u nás se sérií Frost Easton. V posled-
ní době však thrillery mixuje s jinými žán-
ry jako u duchařiny Sama proti všem či prá-
vě u sci-fi novinky Dvojník, která si pohrává 
s tématem alternativních vesmírů. Hlavní 
hrdina Dylan tu má pech – za nešťastných 
událostí mu v uplynulé dekádě zemřeli ro-
diče, pak nejlepší kamarád, a teď i manžel-
ka. Jenže poté se kolem něj začne utahovat 
smyčka i série vražd. A na závěr spatří něco 
zcela nevídaného – svého dvojníka. Sci-fi 
thriller může začít.

Hned na počátku je jasné, že Freeman je 
ostřílený řemeslník, který s chytlavým psa-
ním a výstavbou příběhu nemá nejmenší 
problémy. Kvůli rozvláčnému začátku sice 
kniha napřed působí jako ideální typ spo-
třební literatury, který si vezmete na dale-
kou cestu, při níž se vám nechce přemýš-
let, po čase se ale kolečka rozjedou a sviž-
né vyprávění začne nabírat na obrátkách, 
takže nebudou dutat ani znalci tématu. 
Díky slušné gradaci navíc kniha překvapí 
hned několika finálními zvraty. Pokud tedy 
máte chuť na bestseller rozkročený na-
půl mezi sci-fi a thrillerem, právě jste našli 
 favorita. ❎ Jan Nohovec

U
plynulo deset dlouhých let. 
Gundžárej, město trpící pod 
nadvládou Kisujského pro-

tektorátu, už není místem snění 
a míru. Dnes pod povrchem zdánli-
vého klidu a pokorné spolupráce 
s Kisuany probublává nespokojenost 
gundžárejského lidu a Hetawa se 
svými kněžími cítí příležitost opět se 
ujmout vlády. Někdo další však spřá-
dá vlastní plány a městem se šíří oš-
klivá noční můra – záhadná nákaza, 
která se připlíží ve snech a svou oběť 
zahubí za ukrutných muk. Lidé se za-
čínají bát, a to může být stejně zrád-
né jako nebezpečné. Ovšem temné 
vody politiky jsou ještě nebezpečněj-
ší, a tak není radno zaplést se s vliv-
nými, kteří jdou za vidinou moci 
a bohatství zcela bez skrupulí. Mož-
ná ale ještě existuje pro Gundžárej 
naděje.

Hanani je žena, první, které bylo 
kdy dovoleno vstoupit mezi kněží 
Bohyně snů, a Wanahomen zase vy-
hoštěný princ, co by rád získal zpět 
svou říši. Ač je jim to proti srsti, 
osud je svede dohromady a bude jen 
na nich, jak svoje šance k záchraně 
Gundžáreje využijí.

Závěrečná část dilogie Snová krev 
vás zcela spolehlivě pohltí a odnese 
do říše snění, chrámů Bohyně i pouš-
tí, ve kterých žijí Banbarrové, tak od-
lišní od Gundžárejců z města. Příběh 
propracovaný do nejmenších detai-
lů přiměje zamyslet se nad spoustou 
věcí, zdánlivě jednoduchých, ale jit-
řících fantazii až na hranici možné-
ho. Jemisinová opět dokazuje, že je 
oprávněně nazývána královnou sou-
časné fantasy, a překladatel Roman 
Tilcer jí v tom (pro české čtenáře) vy-
datně pomáhá. ❎ Monika Dvořáková

NADĚJE UMÍRÁ  
POSLEDNÍ
VE SNOVÉ ŘÍŠI JE ALE  
SNADNÉ ZABLOUDIT

KNIHA  
MĚSÍCE

literaturaliteratura

HOROR  
JE MRTVÝ ŽÁNR! 
text Mark E. Pocha
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FANTASY
C. L. Werner
ZABÍJEČ  

ČARODĚJNIC
Poslední kniha 
ze série Mathias 
Thulmann, kde 

lovec čarodějnic 
pokračuje v pát-
rání po bezbožné 
knize Das Buch die 

Unholden.

HOROR
Bentley  
Little
DŮM

Do života pětice 
lidí začnou vstu-

povat děsivé jevy. 
Aby zachránili sebe 
i své blízké, budou 
se muset postavit 

svým nočním 
můrám.

Nezapomenutelná, nemi-
losrdná a napínavá fanta-
sy série úspěšného kanad-
ského spisovatele Evana 
Wintera pokračuje druhým 
svazkem, v němž musí 

svržená královna spojit síly s mladým váleč-
níkem, aby vyrvala trůn uchvatitelům a za-
chránila svůj lid. Tau a jeho královna se zou-
fale snaží oddálit útok domorodých obyvatel 
Xiddy, a tak vypracují nebezpečný plán. Po-
kud Tau uspěje, získá královně čas, aby moh-
la shromáždit své jednotky a zahájit mohut-
nou ofenzivu proti vlastnímu hlavnímu měs-
tu, kde mezitím zrádci vydávají její sestru za 
„pravou“ královnu Omehijců.

připravil Martin Fajkus
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