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VLÁDCE DŽINŮ
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OD CHVÍLE, KDY DŽINOVÉ ZAČALI ŽÍT MEZI 
LIDMI, DRŽÍ PRST NA TEPU DOBY EGYPT. 
I MOCNÉ CENTRUM POKROKU A MAGIE VŠAK 
POTŘEBUJE TAKOVOU V YŠETŘOVATELKU, JAKO 
JE ZKUŠENÁ AGENTKA FÁTIMA, ZVLÁŠŤ KDYŽ 
NĚKDO POVRAŽDÍ SKUPINKU ANGLICKÝCH 
ZBOHATLÍKŮ. NĚKDO, KDO SE PROHLAŠUJE ZA 
VLÁDCE DŽINŮ… text Alexandra Petáková

P. Djèlí Clark:  
Vládce džinů

PŘEKLAD Jakub Němeček

OBÁLKA Stephan  
Martiniere

V YDAL Host, Brno 2022
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P. DJÈLÍ CLARK (* 1971)
Rodilý Newyorčan vyrůstal několik let v Trinidadu a Tobagu, 
odkud pocházejí jeho rodiče, než se vrátil do Spojených stá-
tů. V Texasu vystudoval historii, kterou také učí na Connecti-
cutské univerzitě. Je autorem několika novel a povídek (např. 
The Black God’s Drums či The Secret Lives of the Nine Negro 
Teeth of George Washington, oboje 2018), které si vyslouži-
ly nominace na různá ocenění. Vládce džinů je jeho první ro-
mán; vyhrál ceny Locus a Nebula za rok 2022. Beletrii píše 
pod pseudonymem, aby se nepletla dohromady s jeho od-
bornými texty (pod skutečným jménem Dexter Gabriel).

Bezvětrné 
město
Eléonore  
Devillepoixová
Bohaté město ma-
gie a zázraků chrání 
před světem i ne-
přáteli jen skleněná 
kupole. Křehkou 
rovnováhu však na-
bourá idealistický 
kouzelník a mladá 
Amazonka.

Nefritové 
město
Fonda  
Leeová
Nefrit je zdroj moci 
pro vyvolené až 
do chvíle, kdy jeho 
sílu může najednou 
spoutat kdekdo. 
A vzniklý chaos 
může nefritové 
město stát tradice 
i budoucnost.

V jednom 
zapadlém 
koutě ga-
laxie
Becky  
Chambersová
Becky Chambersová 
se vrací do svého 
světa příběhem 
o setkáních za třemi 
cizinci, kteří se 
sejdou na jednom 
nudném místečku 
ve vesmíru.

Maková 
válka
R. F. Kuangová
I venkovská sirota 
může složit zkoušky 
na opravdu prestiž-
ní školu. Jenže tahle 
škola dělá z lidí 
zbraně a válka je na 
spadnutí.

Smějící  
se bestie
Vilém Koubek
S cynickým 
soukromým očkem 
Vincentem a jeho 
zvědavou kočkou 
ještě Odpočinek, 
důchodové peklo 
mileniálů, zdaleka 
neskončil.
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které samy sebe označily za an-
děly. V takovém světě nejsou 
ženy jako vyšetřovatelky ničím 
speciálním, i když jich je málo. 
Neobvyklé je naopak to, jak dobře 
autor své postavy zvládl ukočíro-
vat – všechny hrají svou roli, žád-
ný odstavec či replika v příběhu 
nefigurují zbytečně a každý kou-
sek pomáhá posouvat Fátimino 
vyšetřování.

Hadía s Fátimou táhnou pří-
běh až k závěrečnému odhalení; 
jsou schopné, sebevědomé, ale ne 
přehnaně drsňácké na úkor zdra-
vého rozumu. S postupem přípa-
du se navíc prohlubuje i studna 
informací o pravidlech, kterým 
jejich svět podléhá. Až je ško-
da, že Vládce džinů je sám o sobě 
mytické stvoření – samostat-
ný román. Snad se autor ještě ně-
kdy vydá mezi své džiny, anděly 
a tvrdohlavé lidi. Byla by škoda, 
kdyby ne. ❎

o
 džinech existuje spous-
ta legend a pohádek, pro 
Fátimu jsou ovšem kaž-

dodenní realita. Egypt roku 1912 
je džinů plný; a je to tak už něko-
lik dekád, od té doby, co súdánský 
mystik al-Džáhiz svým uměním 
vrátil do světa magii a magické 
bytosti. Džinové jsou teď nejen 
v Káhiře na každém kroku, 
a přestože si na „dar“ nového 
světa od záhadně zmizelého mys-
tika leckdo stěžuje, Fátima mu 
může být vděčná minimálně za 
svou práci; pracuje totiž jako 
zvláštní vyšetřovatelka Minister-
stva alchymie, kouzel a nadpřiro-
zených entit.

Kolonizujte si jinde
Vládce džinů je fantasy alter-
nativní historie, která ukazuje 
Egypt jako světovou velmoc oči-
ma sympatické a přímočaré hr-
dinky. Autor představil Egypt 
jako nezávislé centrum pokro-
ku, na které si ani Velká Británie 
ve svých špatně skrývaných ko-
loniálních choutkách netrouf-
ne. Uprostřed pestrého a bez-
prostředního vyobrazení Káhiry 

a Gízy, se spoustou životem pře-
kypujících postav z řad lidí i dži-
nů, se rozvíjí Fátimino nejnovější 
vyšetřování – někdo zabil celou 
skupinu Angličanů, kteří si hráli 
na okultní bratrstvo.

To samo o sobě je pro Fátimu 
špatnou zprávou, ale ještě navíc 
zjistí, že jí ministerstvo přidělilo 
novou parťačku Hadíu. A do tře-
tice se Fátima už s novopečenou 
agentkou za zády dozví, že mas-
kovaný vrah se prohlásil za sa-
motného al-Džáhize, který se po 
svém záhadném zmizení před 
čtyřiceti lety vrátil.

Tisíc a jedna
Fátima a Hadía se brzy zaple-
tou nejen do záležitostí lidí, ale 
i s dalšími tvory. Svět Vládce dži-
nů je totiž detailně propracovaný 
a své místo v něm kromě džinů 
a ifrítů mají i staří egyptští boho-
vé a kulty jejich uctívačů. A svá 
teritoria si vymezily i bytosti, 


