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STÍN 
BOHŮ
TOHLE JE SVĚT KRVE, ZUBŮ, 
DRÁPŮ A OSTRÉHO ŽELEZA. 
KRÁTKÝCH ŽIVOTŮ A BOLESTIVÉ 
SMRTI. ASGRIMA Z ODLOUČENÉ 
USEDLOSTI NĚKDO BODL DO 
SRDCE, JEHO ŽENU ROZPÁRAL 
A PŘIBIL K BRÁNĚ. SYNA JIM 
UNESLI. NEBYL TO PRVNÍ 
PŘÍPAD, DĚTI SE ZDE ZTRÁCEJÍ 
PODEZŘELE ČASTO. A TĚŽKO 
Z TOHO VINIT VAESENY S JEJICH 
OSTRÝMI DRÁPY…  text Jiří Popiolek
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JOHN GWYNNE (* 1968)
Britský autor fantasy narozený v Singapuru, kde jeho otec 
sloužil u RAF. Nyní žije ve Walesu. Psát začal při péči o han-
dicapovanou dceru. Vždy totiž svým dětem vyprávěl fascinu-
jící příběhy, a ony pak žadonily, aby alespoň některé z nich 
zapsal. Tak to jednoho dne udělal. Srdce fanoušků si získal 
velkolepou čtyřdílnou ságou The Faithfull and the Fallen (Věr-
ní a padlí ), na kterou navázal úspěšnou trilogií Of Blood and 
Bone (O krvi a kostech). Román Stín bohů (2021) je prvním 
 dílem jeho nové série Krvopřísežní.
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J
e to vikinská fantasy, 
a zároveň není. Svět, jejž 
John Gwynne vytvořil, 

má mrazivou severskou atmosfé-
ru a částečně se jí podobá i (auto-
rem dokonale nastudovanou) ter-
minologií. Pohybují se po něm 
kruté a nelítostné postavy, které 
jako by vypadly z dávných ság – 
a přesto je toho zde mnohem víc. 

Podmanivá a propracovaná 
mytologie, díky níž můžete (jak-
koli nechcete) potkat spoustu po-
divných, barvitých démonických 
bytostí. Nebo drsná, nepostiži-
telná, ale zcela uvěřitelná magie, 
držící se striktně při zemi – čímž 
všechno dění vyznívá ještě bezú-
těšněji a v této bezútěšnosti zbě-
sileji…

Potkat Krvopřísežné 
a zemřít
Krvopřísežní jsou elitní skupina 
žoldnéřů, úspěšní lovci démo-
nických bytostí a hledači pozůs-
tatků po válce bohů. Najímají si 
je ti nejbohatší jarlové – a oni ve 
svém úkolu vesměs uspějí. 

Varg, zotročený mladík, si 
zvolil cestu pomsty. Zavraždi-
li mu sestru, a tak teď na útě-
ku rozsévá kolem sebe smrt. 
Jeho nevyhnutelné setkání s Kr-
vopřísežnými se blíží. Lovky-
ně Orka musí se zbraní v ruce – 
v kruté době, jíž se ironicky říká 
věk míru – ochránit své nejbliž-
ší, protože svět kolem ní začí-
ná být stále více zlý a nepřátel-
ský. A bojovnice Elva se pokouší 

všem dokázat, že její příbuznost 
s mocným jarlem není na pře-
kážku tomu, aby si zajistila slá-
vu i na bitevním poli.

Všichni tři jsou pevně propo-
jeni s dalším osudem celého Vi-
grídu, světa roztříštěných říší, 
v němž se dávno mrtví boho-
vé, jejichž kosti leží všude oko-
lo, brzy zase začnou hlásit o svá 
práva.

Řezničina se spoustou 
tajemství
John Gwynne píše skvěle – a jeho 
emotivní, přesto však promyšle-
né vypravěčství, v němž se snou-
bí jazyk dávných ság s tím mo-
derním, posouvá Stín bohů ve 
spojení s bezbřehou fantazií do 

hájemství knih, na které se ne-
zapomíná a odkládají se stěží. 
A to i přesto, že v prvním plánu 
se jedná v podstatě o přímočarou 
řezničinu, v níž se umírá zvlášť 
nehezkým a krvavým způsobem.

Kouzlo Gwynneho mistrov-
ství pak spočívá v tom, že se sice 
s ničím příliš nepáře, děj uhání 
vpřed od jedné bitky k druhé – 
ale zároveň jsou jako drahoka-
my v textu uschována tajemství 
fungování celého světa, které je 
třeba odhalit – a k tomu dochází 
naopak mučivě pomalu.

Tímto paradoxem vzniká 
ve výsledku třaskavá, nesmír-
ně přitažlivá směs, jejíž taje 
a překvapení je prostě radost 
 odkrývat. �
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MYTOLOGIE 
ROZTŘÍŠTĚNÝCH 
ŘÍŠÍ
Všude kolem se rozkládá země 
jménem Vigríd, kdysi Bitevní pláň. 
Bojovali a umírali na ní boho-
vé. A otcem všech byl had Snaka, 
největší a nejstarší; říkali mu Pr-
vorozený a narostl do obludných 
rozměrů. Avšak silné byly i jeho 
děti. Orlice, Medvěd, Vlk, Dračice 
a spousta dalších. Příbuzní bojo-
vali s příbuznými a Snaka padl, za-
bit svými ratolestmi. 

Při jeho smrti se svět roztříštil, 
rozdrtilo to celé říše, vyzvedlo je 
to do vzduchu a vylila se moře. Po 
Snakovi zbyly jenom hory a jeho 
kosti teď pokrývá země, již roztr-
hal. Když padal, otevřela se však 
vaesenská jáma a všechny zuba-
té, drápaté a mocné bytosti, kte-
ré přebývaly ve spodním světě, 
byly vypuštěny do naší říše moří 
a nebe…
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odhodlání a vynalézavost možná tuto noc pomohou mnoha a mno-
ha lidem. Máte skutečnou duši blanického rytíře, ač jste žena.“

Jak hrozný to handicap. Přesto nemohla popřít, že ji Vítězslavo-
va slova potěšila.

„Neupírám vám odvahu,“ pokračoval. „Ale zůstaňte dnes večer 
znovu na služebně, prosím. Pořád ještě nemám tušení, co přesně 
je to za démona. Může to být obří jedovatý had, pekelný kůň, tře-
ba i krysa s chapadly. Vyšší démoni jsou práce pro profesionála.“

„Jak myslíte,“ řekla Marie, což ho zjevně trochu překvapilo. 
„Mám otázku.“

„Prosím.“
„Vysvětloval jste mi, jak démony přitahují hříšné věci. Jak to 

funguje jinde po světě, kde lidé vyznávají jiná náboženství? Pokud 
se všechno řídí jen podle křesťanské morálky, jak se s pekelníky 
vypořádají třeba v Asii?“

„Je to trochu složitější, než jak jsem to tehdy vysvětloval,“ řekl 
Vítězslav. „Démony přitahuje to, co naše společnost považuje za 
hříšné. Liší se to region od regionu. Někde je to metalová hudba, 
někde vepřové maso. Peklo má zjevně trochu setrvačnost, proto-
že v Česku už křesťanská morálka tak rozšířená není. Ale démoni 
už se pomalu přizpůsobují. Před pár lety začali skákat z úředních 
formulářů. Shoří i propagační materiály mobilních operátorů a pe-
kelníci si mimořádně oblíbili Ochranný svaz autorský.“

„Nedivím se.“
Došli na kraj jezírka. Mohutné křoví opodál bylo Marii okamžitě 

jaksi povědomé, takže k němu hned přešla. Tebe už jsem někde viděla.
„Marie?“
„Myslím, že kreslí ten pentagram tady,“ ukázala na kus zdusa-

né půdy. Dřepla si. „Určitě.“
Podala Vítězslavovi kus černého vosku, který našla na zemi.
„Máme ho.“

———
Muž v černé kápi začal hlubokým hlasem pronášet zaříkávadlo. 
Vítězslav zatím čekal ve svém úkrytu. Zamýšlel nechat rituál pro-
běhnout. Porážka démona by zbavila široké období jeho zhoub-
ného vlivu.

Koruny stromů se zachvěly, ač nefoukal vítr. Černé svíčky prskly 
a zhasly. Pak se ze tmy keře vyloupl černočerný rohatý stín.

„Je ta žena mrtvá, smrtelníku?“ zaduněl jeho hlas.
Maskovaný muž odpověděl. „Zatím se mi to nepodařilo zjis-

tit, ó Mocný. Myslím ale, že ano. Dnes jsem se šel podívat k jejímu 
bytu a byl prázdný. Snad brzy nějaké zprávy o její smrti pronik-
nou i do novin.“

„Dal jsem ti všechny informace, které jsi potřeboval. Nejsi ani 
schopný ověřit, zda se náš útok zdařil?“ Démon si odfrkl. „Jsem 
zklamaný. Možná už si nezasloužíš, abych tě dál zasvěcoval do 
svého tajného umění.“

„Tajného umění? Jak vznešený název pro bulíkování naivních 
žen, satyre, služebníku Ašmodajův.“

Vítězslav vystoupil ze svého úkrytu v plné zbroji. Světlo měsíce 
se odrazilo od obouruční válečné kadidelnice, v níž hořela požeh-
naná směs. „Čekal jsem leccos. Hrabivost, možná touhu po moci. 
Že bude někdo v éře internetové pornografie vyvolávat démona 
chtíče, by mě tedy v životě nenapadlo.“

„To je Vítězslav!“ vyjekl muž v kápi, zakopl o vlastní róbu a spa-
dl na zem. „Satyre, zabij ho!“

„S radostí,“ zavrčel démon a rozeběhl se přímo na rytíře.
Ten však útok čekal a snadno uskočil stranou. Švihl kadidelnicí 

a pořádně přetáhl satyra přes záda. Ozdobné kříže po sobě zane-
chaly vypálená místa.

„Pojdeš, rytíři!“ zařval obří kozel a otočil se k nepříteli. Nabídl 
tak nepěkný pohled na svůj vztyčený úd.

Na Vítězslava zjevně tato taktika zabrala, protože tentokrát za-
útočil příliš pomalu a neobratně. Satyr snadno zachytil řetěz ješ-
tě ve vzduchu a vytrhl protivníkovi zbraň z rukou. Se šplíchnutím 
skončila v jezeře.

Vítězslav se rozeběhl pryč a mrštil po satyrovi Pythonův gra-
nát, aby ho trochu zdržel. Svěcená voda však měla na démona jen 
minimální účinek. „Na tenhle souboj nejsi připravený, rytíři. Ko-
nečně chcípneš.“

Dvěma kozími skoky byl u Vítězslava a mávnutím mohutné paže 
ho srazil na zem. Zbroj zařinčela. Blanický rytíř tasil meč, připra-
ven bojovat do posledního dechu.

To už Marii přestalo bavit jen přihlížet. Vyšší démoni jsou práce 
pro profesionála, co?

Možná neměla léta zkušeností s pekelníky, nadržené svůdníky 
ale znala až příliš dobře. A na rozdíl od Vítězslava přesně věděla, 
jaký druh démona se ukáže.

Rozmáchla se a mrštila ze svého úkrytu po satyrovi vlastní Py-
thonův granát. Ten ale místo vodních kapiček prskl na démona 
jemný prášek. Netvor zařval a zakryl si kozí hlavu pařáty.

„Progesteron néééé!“ křičel.
Vítězslav se vydrápal na nohy a s otevřenou pusou hleděl, jak 

k němu Marie běží.
„Co to bylo?“
„Antikoncepční pilulky. Namlela jsem je do jednoho z tvých gra-

nátů. Dovtípila jsem se, že v rozdrcené podobě, a navíc pod kříž-
kem hříšné nebudou,“ ušklíbla se a podala mu jeden řetěz. „Taky 
jsem si ze zbrojírny vypůjčila tohle.“

Vítězslav se málem rozesmál. „Chytrá holka!“
Neztráceli čas – démon už se začínal vzpamatovávat. Společně 

mu obtáhli řetěz okolo beder a pekelníkovo přirození náhle nepří-
jemně svíral pás cudnosti.

Satyr zařval.
„Tenhle model zvládá i automatickou kastraci,“ prozradil mu 

rytíř a přejel prsty po jednom z latinských nápisů na své kovové 
rukavici. Písmena zlatě zazářila a démonův ryk se změnil v nelid-
ské úpění. Netvor padl na kolena.

Vítězslav zvedl meč, ale pak se zarazil. Chytil zbraň za čepel 
a podal ji rukojetí napřed Marii.

Ta neváhala a srazila kozí hlavu z ramen.
Posvěcená čepel projela pekelným masem jako nůž máslem.
„Prosím, Víťo, já jsem ve skutečnosti nechtěl, aby tě ten démon 

zabil,“ vzlykal maskovaný muž, zatímco k němu rytíř kráčel. „Byla 
to strašná chyba, nikdy jsem si s nimi neměl nic začínat.“

„Říkal jsem si, proč ses okolo mě tak rád ochomýtal, bratranče,“ 
řekl Vítězslav. „Zjevně tě zajímaly zakázané grimoáry, které jsem 
po večerech pálil na zahradě. Nějaký sis ofotil, co?“

„Moc mě to mrzí. Jen jsem už začínal být zoufalý. Bylo mi už 
skoro třicet, a pořád ne a ne trochu zabodovat u holek.“

„Bratranec Dušan,“ zasmála se Marie. „Tak to mě podržte. Ni-
kdy by mě nenapadlo, že máme společného známého.“

Vítězslav jen vyvalil oči. „Vy se znáte?“
„Osobně ještě ne,“ podala rytíři meč, který už stihla očistit. 

„Ale tamten keř mi byl hned povědomý, když jsme tu byli dopole-
dne. Až poté, co jsi odešel na číhanou, mi to došlo. Znám ho z videí 
o svádění, která si pouštěl Matěj. Bylo velmi jednoduché dovtípit 
se, jaký druh démona tu asi Dušan vyvolává.“

Vítězslav potřásl hlavou. „Možná bych pochopil i to vyvolávání 
démonů, ale vnucovat na internetu manipulativní plky nesebevě-
domým chlapům za peníze… tos klesl fakt hluboko. Naplnila bys 
mi kalich, Marie?“

„S radostí.“
„Do plna. Chci, aby zapomněl i to, že jsme příbuzní.“ ❎

TERAPIE PEKLEM


