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Lenka Šíková a Jan Marek Šík: Trojice /  
OBÁLK A Braňo Matis / V YDAL Host, Brno 2022 / 
S TR AN 520 / CENA 449 Kč

Peter F. Hamilton: Evoluce / PŘEKL AD Martin 
Královec / OBÁLK A Studio LZX / V YDAL A 
Planeta9, Praha 2022 / S TR AN 686 / CENA 499 Kč

Stefan Petrucha: Spider-Man: Pramen mládí /  
PŘEKL AD Filip Drlík / OBÁLK A Ed McGuinness 
a Teo Gonzales / V YDAL A CREW, Praha 2022 / 
S TR AN 322 / CENA 399 Kč

80 %70 %

VE ZNAMENÍ  
ČÍSLA TŘI

Pamatujete si na Rituál? Většina lidí, kte-
rá jím prošla, má jen matné či žádné 
vzpomínky. Je to předěl vedoucí od dět-
ství k dospělosti a je na něm cosi zne-
pokojivého, co nedalo spát třem zvída-
vým děvčatům. A tak se rozhodly, že tomu 
přijdou na kloub, takže nyní musejí čelit 
tomu, co (si) způsobily.

Edra Rituál podstoupila, nyní je tedy 
oficiálně dospělá, ale zůstala ve městě 
a pokouší se přijít na to, co si počít s no-
vým životem, který nikdy nechtěla. Trá-
pí ji prokletý amulet, záhady kolem Soud-
ce a jeho podivného počínání i (zatím jen) 
tušené zlo a další otázky, na které nikdo 
nechce dát odpověď.

V druhém dílu fantasy série o Edře, In-
gerdě a Maleně se ponoříme hlouběji do 
pátrání po zlu, které ohrožuje jim zná-
mý svět. Trojice nás zavede na nová místa 
a ukáže, jak se děvčata vyrovnávají s osu-
dy, které jim Soudce přichystal. Dozvědí se, 
kdo nebo co chce zničit svět? Budou schop-
né to nějak zastavit? Společné psaní jde 
manželům Šíkovým i nadále velmi svižně 
a čtivě a Trojice tvoří s Rituálem kompaktní 
celek dávající smysl, ač na závěrečné rozuz-
lení celého příběhu si budeme muset ještě 
nějakou dobu počkat. ❎ Monika Dvořáková

CO SE SKRÝVÁ  
V NITRU PRÁZDNOTY?

Padla kosa na kámen. Prázdnota v nitru 
vesmíru se rozpíná a pohlcuje kompletní 
hvězdné systémy, přičemž smysl fascinu-
jícího procesu je pro lidstvo nadále tajem-
stvím. Čím je však událost děsivější, tím 
více fanatiků přitahuje. Jedni v tom spat-
řují dlouho očekávanou nirvánu, jiní zase 
katastrofu s nedozírnými následky. Hrdi-
nové se tak ocitají v šílené honbě za zá-
chranou nejen svých životů, ale rovnou 
celých galaxií. Jaké „spasení“ se ve skuteč-
nosti uvnitř Prázdnoty nachází a opravdu 
je natolik významné, že před ním bledne 
hodnota veškerého života ve vesmíru?

Po takřka dvou tisících stranách kon-
čí epická space opera britského vizioná-
ře Petera F. Hamiltona. Trilogie Prázdno-
ta je sice v mnoha ohledech ezoteričtější 
než předchozí high-tech Sága Společen-
ství, neznamená to ovšem, že by autor ne-
překvapoval propracovaným konceptem 
budoucnosti vzdálené tisíce let. Stejně tak 
se v pozadí vyprávění nevyhne jízlivému 
cynismu, ať už na adresu demokratického 
uspořádání, či náboženské zaslepenosti. 
Třebaže závěrečná pointa by možná slu-
šela víc povídce, nijak to ve finále nekazí 
pozitivní dojem z téhle dlouhé cesty na-
příč prostorem i časem. ❎ Wojta Běhounek

KDYŽ ŠEST VRAN  
POTKÁ ERAGONA

Císař zemřel a jeho drak ho pozřel. A teď 
se pět vznešených rodů utká o jeho trůn. 
Jenže do Povolávacího kruhu tentokrát 
neusednou nejstarší dědici rodů, ale ně-
kdo úplně jiný. Pět vyvrhelů, nepravdě-
podobných hrdinů, kteří se na život vlád-
ce nikdy nepřipravovali. Služebná, zloděj, 
vražedkyně jdoucí si tvrdě za svým, lhář-
ka skrývající magické tajemství a voják 
odmítající bojovat. Takže tady máme nesourodou partičku růz-
ných odpadlíků, kteří vám příběh vyprávějí vždy ze své perspek-
tivy – a to je fajn. Ale co tomuhle fantasy románu dodává šťávu, 
jsou draci. Draci různých druhů i povah, kteří jsou s těmi „svými“ 
spojeni nerozdělitelným poutem. 

Klasický fantasy příběh, kvalitně vystavěný a napínavý od za-
čátku do konce, zkrátka vážně zábavné čtení. ❎ Kateřina Stupková

70% 
Jessica Cluessová: Rok draků / O B Á L K A Sasha Vinogradova /  
P Ř E K L A D Martina Mutlová / V Y D A L Fragment, Praha 2022 / 
S T R A N 400 / C E N A 399 Kč

KDYŽ NEMRTVÍ  
UMÍRAJÍ A ZLÍ  
KONAJÍ DOBRO

Prvotina Heleny Drdlové klame tělem, 
či spíše anotací. Ano, jedná se o horor 
s výraznými fantasy prvky, ale rozhod-
ně se nejedná o příběh Christiana. Ten je 
v dění spíše pozorovatelem a hlavní udá-
losti se točí kolem čtveřice nemrtvých, 
která mladého muže vyzvedla z hrobu do 
„neživota“. Postupně odkrýváte jejich mi-
nulost a přicházíte na kloub spletitým 
vztahům ve skupině. A ve  stínech číhá vražedné zlo.

Kniha upoutá zejména hutným jazykem připomínajícím v ně-
kterých pasážích Erbenovy básně. Popisná epika dává  příběhu 
osobitý styl; místy ale na úkor stylu chybí tíživější atmosféra. 
 Pointa nakonec není tak jednoduchá a jasná, jak se dlouho zdá 
být, a psychologii postav se podařilo zvládnout. Zkrátka debut, 
který si zaslouží vaši pozornost. ❎ Martin Bečvář

70% 
Helena Drdlová: Uteč, než doroste měsíc / O B Á L K A Martin 
Korec / V Y D A L Fobos, Praha 2022 / S T R A N 416 / C E N A 399 Kč

UTRPENÍ MLADÉHO  
SPIDER-MANA

Existují dny, kdy by člověk snad neměl ani 
vylézat z postele, protože jen co vstane, 
začne se na něj valit jeden průšvih za dru-
hých. A platí to i v případě, když má v ru-
kávu pár nadpřirozený schopností, tak jako 
Peter Parker. Ten se v románu Stefana Pe-
truchy musí vypořádat nejen s šikanou na 
škole, nařčením ze zbabělosti a pochyba-
mi přítelkyně Gwen, ale také s rozzuřeným 
Kingpinem a zarputilým mafiánským kmo-
trem, kterým jde o jistou kamennou des-
ku s tajemným nápisem, jehož rozluště-
ní může vést ke splnění velkého lidské-
ho snu nebo k nejhorší noční můře. Tohle 
dobrodružství bude Spider-Mana oprav-
du bolet… A připomene se mu ještě o pár 
let později, jako ten obligátní kostlivec ve 
skříni.

Svěží příběh plný akce a zvratů autor 
rozvíjí v duchu komiksové předlohy, při-
čemž věnuje pozornost jak vykreslení Spi-
der-Manova světa, tak zejména jednotli-
vým postavám, samozřejmě s nejvíc cool 
pavoučkem v čele. Když k tomu přidáte za-
jímavou zápletku a magický artefakt, zís-
káte napínavé dobrodružství, které rozvíjí 
Parkerův příběh v neobvyklých souvislos-
tech, stejně jako představuje další postavy 
v nečekaných polohách. ❎ Martin Fajkus

literatura

80% 
TJ Klune: Dům v blankytně modrém moři / P Ř E K L A D Kate-
řina Niklová / O B Á L K A Red Nose Studio / V Y D A L FANTOM 
Print, conQueer, Ostrava 2022 / S T R A N 384 / C E N A 169 Kč
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FANTASY
Jeffe Kennedyová

BOJOVNICE 
SVĚTA

S novým jménem, 
a ne úplně pravou 
identitou Danuiny 

válečné kněžky 
se nyní bývalá 

princezna Jenna 
připravuje na 

finální střetnutí.

FANTASY
Monika  

Peetzová
SOVÍ NOC

Lena tak musí poru-
šit svůj slib a vrátit 
se do Neviditelné-
ho města. Pouze na 
ní závisí osud nejen 
Bobbie, ale celého 
světa cestovate-

lů časem.

FANTASY
J. R. Wardová

VLK
V druhém temném 

a sexy románu 
 série se autorka 

vrací do prostředí 
vězeňského tá-

bora pro glymery. 
 Tentokrát je 

hlavním hrdinou 
Lucan.

SCI-FI
Vladimír Zajíc

TESTAMENT 
DONA QUIJOTA
Povídková kniha, 
v níž účinkují ty 
 nejzajímavější 
 postavy české 

historie od Bivoje 
přes Jana Husa 
až po Gabčíka 

s  Kubišem.

MYSLI SI HRŮZU

Antologie povídek mladistvých auto-
rů není nic nového (vzpomeňme Mysli 
si svět, kde začínali Kadlečková, Baroch, 
Adamovič…) a Dědicové děsu nejsou přes 
svůj název striktně hororovou záležitos-
tí. Také jim chybí bližší info o „soupisu 
námětů hrůzostrašných příběhů“, jímž se 
inspirovali, a pohříchu i dobrý jazykový 
redaktor – byť jej někteří potřebují zou-
fale a jiní skoro vůbec.

Na druhou stranu nabízejí zajímavé 
rozpětí stylů a žánrů, od parodie přes 
apokryf až po dark fantasy či duchařský příběh, jimiž občas pro-
bleskne klasik Lovecraft. Výsledek je tak půl napůl oddychovým 
čtením a možností pro zájemce objevovat novou autorskou gene-
raci se všemi jejími klady i zápory, které se, žel, zčásti přenesly 
i do knihy samotné… ❎ Filip Gotfrid

50% 
ant.: Dědicové děsu / O B Á L K A Radoslav Sládek /  
V Y D A L No Limits Art, Praha 2022 / S T R A N 224 / C E N A 299 Kč

70 %

SCI-FI
Amanda  

Foodyová
KR ÁL  

BLÁZNŮ
Oddejte se svým 

neřestem ve Městě 
hříchu, kde vře 
hrozivá pouliční 
válka a sláva je 
tím nejkrutějším 

vrahem ze všech…

S VELKOU MOCÍ 
PŘICHÁZÍ NĚKDY 
NEČEKANĚ VELKÉ 
MNOŽSTVÍ 
BOLESTI 
A ODŘÍKÁNÍ!

TIP 
PEVNOSTI
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L
inus Baker je sociální pracovník jako vystřižený 
z učebnice. Nadevše miluje svou práci, trpí nadvá-
hou a vysokým krevním tlakem. Zbožňuje pravidla, 

směrnice a jedinou radostí v jeho životě je hudba, kočka 
a milovaná slunečnice. Poklidný život se změní v momentě, 
kdy dostane přísně tajný úkol od svých nadřízených z odbo-
ru Oddělení péče o magickou mládež. Prošetřit sirotčinec 
na ostrově Marsyas, za jehož zdmi vyrůstá nesourodá sku-
pina tajemných a nadaných dětí, které mohou zničit nebo 
změnit Svět, tak jak ho známe. Vše navíc zkomplikují vzá-
jemné sympatie mezi Linusem a šarmantním ředitelem si-
rotčince Arthurem Parnasussem, který svěřence vnímá spí-
še jako své děti a nehodlá dopustit, aby se jim cokoliv stalo. 
Dokáže Linus překonat svůj strach a pustí si Arthura s dět-
mi do života? Nezůstane nakonec celý život jen osamělým 
starým bručounem? Podaří se jim společně zabránit kon-
ci Světa?

Dům v blankytně modrém moři je kouzelným, čtivým, té-
měř pohádkovým příběhem, který boří veškeré mýty a hra-
nice o tom, co vše je přípustné a dovolené. Neočekávejte ne-
předvídatelné zvraty nebo akcí nabitý děj. TJ Klune místo 
toho dokazuje, jak zdatným je vypravěčem, okouzluje a hladí 
na duši. Díky jeho tempu a dikci je příběh malebný a obrazo-
tvorný, plynulý a nenásilný. Nadmíru zdařilý překlad Kateři-
ny Niklové je citlivý k předloze, a i díky němu je kniha velmi 
čtivá. Dům v blankytně modrém moři je příběhem o pochopení 
a přijetí bez jakýchkoliv podmínek nebo předsudků. ❎ 
 Pavel Suchý

POSLEDNÍ  
OÁZA PODIVNOSTI
SIROTČINEC PANA PARNASUSSE  
PRO MAGICKOU MLÁDEŽ

  RECENZE PŘÍŠTÍ PŘÍLOHY PEVNOSTI

PŘÍLOHA  

PŘÍŠTÍ  
PEVNOSTI


