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Benjamín Labatut: Strašlivá závrať /  
PŘEKL AD Anna Štádlerová / OBÁLK A Charles 
Levy / V YDAL A Paseka, Praha 2022 /  
S TR AN 208 / CENA 329 Kč

Vilma Kadlečková: Pád do temnot / OBÁLK A 
Tomáš Kučerovský / V YDALO Argo, Praha 2022 / 
S TR AN  424 / CENA 348 Kč

Petr Heteša: Universalchymie / OBÁLK A Lukáš 
Tuma / V YDAL Brokilon, Praha 2022 / S TR AN 416 / 
CENA 348 Kč
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K
nihy jsou pro mě únikem 
i inspirací. Když začala vál-
ka na Ukrajině, četla jsem 

právě sérii Zlomená země. Nápad mít 
po ruce pohotovak se jevil jako vel-
mi užitečný, byť děsivý. Do pevnosti 
Šestého řádu v Písni krve jsem zase 
utíkala za pravým přátelstvím, 
 protože to moje ve skutečném 
 životě právě prasklo jako mýdlová 
bublina.

Při psaní své vlastní knihy se ta-
hle rovina posouvá ještě o kus dál.  
V tu chvíli jsem já tím tvůrcem, kte-
rý osudy svých postav zamotá ane-
bo rozplete. Henika – hlavní hrdin-
ka mé nové knihy Zpěv straky, doká-
že to, co já ne. Zatímco já se musím 
smířit s tím, že moje milovaná kolie 
už delší procházku prostě nezvlád-
ne, Henika ubere své stárnoucí klis-
ně roky. Píšu a sním. Sním, že tohle 
zvládnu taky. 

Zároveň se mi Henika – čaroděj-
ka léčitelka stala vzorem. Protože 
já sama pracuju v nemocnici,  každý 
den se setkávám s lidskými bolíst-
kami, ale i vážnými problémy. Po le-
tech strávených v bílé je těžké za-
chovat si zdravou míru empatie a zá-
roveň se cizím neštěstím nenechat 
úplně spolknout. Právě proto jsem 
vytvořila hlavní hrdinku, která mi 
ten tolik potřebný soucit pomůže 
ukotvit v příběhu, který píšu, a díky 
tomu i v životě, který žiju.  Henika 
totiž dokáže překonat strach a po-
stavit se na stranu slabších, být lé-
čitelkou ráznou tam, kde je potřeba, 
a laskavou, kde je to jen možné. A ta-
ková chci být i já ke svým pacientům. 
Tím mi fantazie plní sny. Sny o sobě 
samé. ❎

SCI-FI
Brian Herbert,  

Kevin J. Anderson
MENTATI  

DUNY
Nové vydání 

 románu ze světa 
Duny. Začíná kří-
žové tažení, které 
rozhodne o dalším 
směřování celého 

vesmíru.

FANTASY
Kim Stanley  

Robinson
ŠAMAN

Šaman je silný, 
vzrušující a srd-
cervoucí příběh 
o cestě chlapce 

k dospělosti. A také 
úžasná vize o tom, 
jak jsme žili před 
třiceti tisíci lety.
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FANTASY
Richelle Meadová
VAMPÝRSK Á 
AK ADEMIE 1

Morojská princezna 
Lissa a její kama-

rádka Rose uprchly 
z vampýrské 

akademie, ale byly 
nalezeny a vráceny 
zpět. Přímo do smr-
telného nebezpečí.

★★★★★★★★★★

ROVNICE KE  
ZNIČENÍ SVĚTA

Podle Alberta Einsteina Bůh nehraje 
s vesmírem v kostky. No, ale není na nás, 
abychom mu do toho kecali… Benjamín 
Labatut nenapsal román, to si vyjasněme 
hned na úvod. Strašlivá závrať je prozaic-
ká procházka krajinou myšlení některých 
velikánů na poli chemie, fyziky a ma-
tematiky. Velikánů, kteří svým pozná-
ním přiblížili finální anihilaci nejen náro-
dy staré Evropy, ale i celé lidstvo a dost 
možná i matérii vesmíru.

Jestli vás tedy zajímá, kdo a jak, zatím-
co se rozkládal zaživa v zákopech prv-
ní světové války, přemýšlel o singulari-
tách hmoty i idejí, nebo nad kým mastur-
boval Schrödinger, než se ze zoufalství 
uchýlil k experimentování se stavy ko-
ček, nebo co je to „srdce v srdci“, kte-
rého se děsí moderní matematici, a jak 
s tím vším souvisí pruská modř, pesticidy 
a yperit, prosím – tahle kniha je pro vás. 
Vypráví o géniích, kteří nahlédli do pro-
pasti, kde racionalita i morálka ztrácejí 
smysl a honba za dokonalou rovnicí stojí 
na počátku i konci vyhlazovacích táborů. 
Je to depresivní čtení plné pokřiveného 
černého humoru a obrazů, za které by se 
nestyděli ani H. P. Lovecraft nebo  Laird 
Barron. ❎ Michal Tesáček

JE LIBO NĚJAKÝ  
HOUBIČKOVÝ NÁŠUP?

Žádná domácí sci-fi sága si nezaslouží vá-
zané vydání víc než opus Vilmy Kadleč-
kové. A nutno říci, že nakladatelství Argo 
se činí. Trochu symbolicky v měsíci sbě-
ru hub připravilo třetí díl mycelární ságy, 
kde začínají problémy a nejasnosti kolem 
hlavního hrdiny eskalovat. Ne náhodou 
je kniha nazvána Pád do hlubin, protože 
přesně tam Lucas Hildebrandt směřuje. 

Jeho nemoc se prohlubuje a intervaly 
mezi záchvaty se zkracují, což dokáže při-
vést na hranici zoufalství i někoho s tako-
vým sebeovládáním, jako je Lucas. Do děje 
se výrazněji zapojuje Gerdánská tajná služ-
ba, čímž se posiluje špionážní motiv romá-
nu. V pozadí je odvěké nepřátelství mezi 
Gerdou a Össe, pečetěné spoustou starých 
křivd a nenávistí. A jde tu skutečně o mno-
ho. Třeba o skrytý artefakt… nebo o naději 
na záchranu před smrtí.

Pád do hlubin je stejně návykový jako 
celá Pětice, čtenáři se tu dostává pokra-
čování, ve kterém je sice pár věcí odhale-
no, ale spousta se toho skrývá pod povr-
chem. A je jen na něm, aby si lámal hlavu, 
co se stane dál, a kdo se skrývá v poza-
dí. Kadlečková prostě zvládá být poutavá, 
nevyzpytatelná i tajemná zároveň, přesně 
tak, jak ji máme rádi. ❎ Martin Fajkus

TROCHA KRVE,  
A NIC NENÍ JAK PRVE

Pokud znáte knihy Petra Heteši, pak věz-
te, že i v Universalchymii autor nijak ne-
uhýbá od svého zavedeného stylu. Čeká 
vás svižná akce říznutá humorem s leh-
ce erotickým nádechem a tentokrát i tro-
chou mysticismu. Heteša je skvělý vypra-
věč ovládající umění sestavit zábavný pří-
běh z dílčích epizod a dát ději pořádnou 
šťávu.

Tentokrát se přesuneme z obvyklé-
ho Baltimore do Birminghamu, kde se se-
známíme s Terrym – provozovatelem stu-
dentského klubu Továrna. Tenhle chlapík 
má jednu zvláštní schopnost: když pod vli-
vem drog ochutná krev, dokáže z ní extra-
hovat vzpomínky a emoce jejího „majitele“. 
A právě tahle záliba ho přivede do průšvi-
hu. Narazí totiž na krev dívky, která žila zá-
roveň ve středověku i současnosti? 

Terry je tak trochu cvok, a tak se roz-
hodne dívku najít. Tím se rozjíždí kolotoč 
bizarních událostí, protože tahle dívka na-
lezena být nemá. Trocha magie a tajemna, 
svištící kulky, falešní agenti a problém, 
který přesahuje Terryho chápání, to vše 
stojí před umanutým hrdinou. Snad jen 
pointa mohla být o něco propracovaněj-
ší; čtenář by dle vývoje příběhu očekával 
něco bombastičtějšího. ❎ Martin Bečvář

E
cho patří mezi čajové mni-
chy – potulný řád, který ne-
šťastným kolemjdoucím nabí-

zí šálek dobrého čaje, chvilku klidu 
a posluchačstvo, co si vyslechne jaké-
koli problémy. Echu práce jde, avšak 
touží po něčem víc. Jenže neví po čem. 
Do chvíle, než se v odlehlé divočině 
náhodou potká s robotem – jako první 
člověk po staletích, kdy osvobození 
androidi žili v ústraní a lidstvo zhusta 
 ignorovali.

Žalm pro divostrojné je kniha pro 
všechny, kteří v dnešním uspěcha-
ném světě potřebují pauzu, stejně jako 
klien ti čajových mnichů. Becky Cham-
bersová před časem dokončila cyklus 
optimistické sci-fi Poutníci a tahle no-
vinka je jedním z pokusů, jak na svůj 
debut navázat. Nutno říct, že se jí to 
daří výborně. Svazek má sice rozsah 

pouhých 167 stran, spíše tedy jde 
o novelu než o román, a děj tu navíc 
plyne pouze pozvolna. Klíčovým prv-
kem je však hřejivý, místy až utopicky 
naivní styl Chambersové, který zde 
pozvedla na zcela novou úroveň. 

Echo a jeho nový robotí přítel to-
tiž procházejí ekologicky neutrálním 
světem plným chybujících, avšak mí-
rumilovných postaviček. Vedou spolu 
filozofické disputace o lidském údě-
lu, ale i komické dialogy typické pro 
střet odlišných kultur. Třebaže cynici 
by autorčinu vizi jistě strhali jako ne-
reálnou, v záplavě současné žánrové 
literatury, která pracuje spíše s akcí, 
napětím a katastrofickými scénáři, 
Chambersová stále vyčnívá jako jas-
ná hvězda. Věřte nebo ne, nová série 
právě díky tomu předchozí Poutníky 
ještě o kus překonává.❎ Jan Nohovec

PRO VŠECHNY,  
CO POTŘEBUJÍ PAUZU
BECKY CHAMBERSOVÁ  
OTEVÍRÁ NOVOU SÉRII

KNIHA  
MĚSÍCE

literaturaliteratura

FANTAZIE  
PLNÍ SNY 
text Dana Beranová
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Becky Chambersová: Žalm pro divostrojné / P Ř E K L A D Lucie Bregantová / 
O B Á L K A Pergamen / V Y D A L Host, Brno 2022 / S T R A N 167 / C E N A 329 Kč

FANTASY
Alexej Osadčuk
CITADELA

Oleg po hrdinských 
skutcích neprahl 
a o zapomenuté 
znalosti se neza-
jímal a rozhodně 

 netoužil po 
vzrušení. Přesto si 
do Mirror Worldu 

cestu našel.

SCI-FI
Jay Kristoff,  

Amie Kaufmanová
AUROR A  
HASNE

Co se stane, když 
požádáte partu 

ztroskotanců, aby 
zachránila galaxii 
před prastarým 

zlem? Zlo samozřej-
mě zvítězí. Počkat…

Šesté vydání dnes již kul-
tovní knihy všech přízniv-
ců kyberpunku. Case, je-
den z nejlepších „kovbo-
jů kyberprostoru“, kteří 
se pohybují ve virtuálním 
vesmíru, udělal chybu, za 
kterou byl potrestán po-
škozením nervového sys-

tému. Při hledání léčby se dostává do japon-
ské Chiby, kde se snaží vydělat si dost peněz, 
aby mu na nelegálních klinikách vrátili schop-
nost připojení mysli k počítači. Brzy se stává 
pouhým pěšákem ve hře, v níž se dvě mocné 
umělé inteligence snaží o nelegální spojení do 
jednoho celku za předem neznámým účelem. 
Jde o hru, kterou ani tak schopný hacker jako 
Case nemusí přežít…

připravil Martin Fajkus
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