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PO CESTÁCH KRÁLOVSTVÍ, KTERÉ SE ČÍM 
DÁL TÍM VÍCE PROPADÁ DO CHAOSU, PUTUJE 
LÉČITELKA HENIKA. NEBO SNAD ČARODĚJKA 
HENIKA? MOŽNÁ OD KAŽDÉHO TROCHU. KDO 
VÍ? A KDO VÍ, CO SE S ŘÍŠÍ, KTERÁ SE VZDALA 
ROVNOVÁHY A ZNIČILA SVÉ BOHY, BUDE DÍT 
DÁL? ASI NIC MOC DOBRÉHO. KDYŽ ŘINČÍ 
ZBRANĚ, NA LASKAVOST A MILOSRDENSTVÍ 
NENÍ ČAS. text Kateřina Hajžmanová

Dana Beranová:  
Zpěv straky

OBÁLKA Braňo Matis

V YDAL Host, Brno 2022

STRAN 232 / CENA 369 Kč

W W W.HOSTBRNO.CZ

DANA BERANOVÁ (* 1976)
Původně jičínská spisovatelka jednoho dne zjistila, že život 
ve městě nebude jejím šálkem kávy a odstěhovala se na ves-
nici. Do Jičína však nadále pravidelně dojíždí za prací v ne-
mocnici. Psaní má v krvi, ať už jde o povídky – například Ni-
kdy neříkej nikdy, která vyšla ve sbírce Žena se lvem (2016), 
básně nebo o písňové texty, které její manžel doprovází hud-
bou. Na českém knižním trhu debutovala titulem Eva a Kni-
ha poznání (2014), fantasy určenou pro děti. Nyní pracuje na 
druhém dílu Zpěvu straky.

Bouřný 
úsvit
Zuzana  
Hartmanová
Samozvaný spasitel 
padl, je čas vyrov-
nat účty. Magie 
ale ještě neřekla 
poslední slovo. 
Závěr trilogie Krysy 
apokalypsy.

Trojice
Lenka Šíková,  
Jan-Marek Šík
Edra, Ingerda, 
Malena. Tři kama-
rádky, tři království 
a tři životy. Druhý 
díl příběhu ze světa 
fantasy románu 
Rituál.

Bastard 
bohů
Marek  
Dvořák
Mystický fantasy 
román ze světa, 
který nenávratně 
mizí, o boji pokroku 
a civilizace proti 
přírodě.

Smějící  
se bestie
Vilém  
Koubek
Poněkud neobvyklý 
soukromý detektiv 
Vincent Krhavý 
v druhé knize drs-
ného noiru a další 
honba za psycho-
patickým vrahem 
je tady.

Třetí  
ucho
Jan  
Hamouz
Druhá část stře-
dověké fantasy 
série Ptačí srdce 
o rozpadajícím se 
království, krutých 
bozích a trnitých 
cestách.

STRAN 760

CENA 469 Kč

5×
česká fantastika 
z Hostu

WWW.HOSTBRNO.CZ

STRAN 400

CENA 399 Kč

STRAN 488

CENA 449 Kč

STRAN 261

CENA 369 Kč

STRAN 264

CENA 349 Kč
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Poznejte Heniku
Zpěv straky se opírá o klasic-
ká schémata hrdinské fantasy 
a úspornými tahy štětce vykres-
luje poměrně rozsáhlý středově-
ký svět. Léčitelka Henika po něm 
cestuje za prací (a taky za poslá-
ním pomáhat druhým) doprová-
zená pouze svou netykavou ko-
bylou Potvorou a sem tam taky 
mluvící strakou. Henika je tak je-
diná, ke komu čtenář může při-
lnout – další postavy se zjevují 
jen na pár stránek a zase mizí.

Hlavním motivem každé z ka-
pitol je vždy nějaký Heničin záži-
tek, ale pod přímočarými příběhy 
o démonem posednutém mrtvém 
dítěti nebo jednotce mladých plá-
ňat bublá a sváří se rozsáhlejší 
vyprávění o nerovnováze a nená-
visti mezi lidmi i bohy. A i vzhle-
dem k rychlosti, jakou tento kou-
sek zhltnete, stojí za to nový hlas 
české fantasy rozhodně vyzkou-
šet! A mimochodem, Dana Bera-
nová loni uspěla s Henikou v sou-
těži Vidoucí a před pár čísly se 
představila i v Pevnosti. ❎

h
enika kdysi bývala čaro-
dějkou. Žila se starší kou-
zelnicí Berenikou, a jak-

koli to nebyl život šťastný, mnohé 
se v něm naučila. Až jednoho dne 
potkala léčitelku, která jí předala 
své dovednosti a změnila život. 
A tak Henika teď jako léčitelka jez-
dí po světě a pomáhá tam, kde je 
potřeba. A že je potřeba! Král se 
totiž rozhodl zničit tři řády Moud-
rých, Milosrdných a Nadaných, 
odvrhnout jejich bohy a přiklonit 
se k jedinému bohu Statečných. 
A kde jsou vojáci, tam se daří i vál-
ce. Zvlášť když nezbývá nikdo, kdo 
by lid ošetřil. A tak má Henika 
plné ruce práce…

Klubko povídek
Dana Beranová rozehrává v po-
měrně útlé knížečce Zpěv stra
ky o schopné a svérázné léčitel-
ce hned několik příběhů a celý text 
působí spíš jako volně prováza-
ná povídková sbírka, ve které na-
konec věci zapadnou na své místo 

a propojí dění do většího cel-
ku. Přesto dojem epizodičnos-
ti přetrvává během celého čte-
ní – což ale vlastně není vůbec 
na škodu. O to rychleji dynamic-
ký text ubíhá a stránky mizí jed-
na radost.

Při čtení vám na mysl roz-
hodně přijde čarodějka Moire 
jiné české spisovatelky Petry 
Neomillnerové. Příběhy k sobě 
mají blízko svou syrovostí, tím, 
jak nic nepřikrášlují a vágně 
středověký svět vykreslují přes-
ně tak odporně a krutě, jak asi 
mohl pro lidi vypadat. Na roz-
díl od Neomillnerové však Be-
ranová spíš šetří slovy. Její lite-
rární styl je sevřený, úsečný, po-
užívá krátké věty, rychle spěje 
k pointě a nezdržuje se žádný-
mi „zbytečnostmi“. Snad proto 
působí celý příběh trochu odta-
žitě, což nemusí sednout každé-
mu, ovšem zároveň to ještě pod-
poruje celkově nemilosrdné vy-
znění románu.
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ŽELEZNÁ VDOVA
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fungování věcí. Třebaže jí zůsta-
ne bojovnost a odhodlání, do-
káže je postupně lépe a efektiv-
něji směřovat. K tomu jí pomů-
že i dvojice mužů v jejím životě, 
poklidný mladík I-č’ a démonic-
ký Š’-min, v němž se skrývá víc, 
než se na první pohled zdá. Troji-
ce spolu vytvoří funkční partner-
ství a v tradici young adult se zde 
zkoumá úskalí i výhody alterna-
tivního soužití.

Železná vdova nabízí svižný 
příběh, který nevybočuje z tra-
dičních mantinelů žánru, ale do-
káže ho podat zábavně prostřed-
nictvím živých postav a zajíma-
vého světa. Pokud byste letos 
měli sáhnout jen po jediné knize 
od Yoli, pak by to rozhodně měla 
být tato. ❎

JEDINÝM PŘÁNÍM WU CE-TCHIEN JE POMSTÍT 
SVOU SESTRU, KTERÁ TAK JAKO DESÍTKY DÍVEK 
PŘED NÍ ZEMŘELA V KOKPITU PILOTA JANG 
KUANGA. JENŽE TAHLE MLADÁ VESNIČANKA 
V SOBĚ MÁ MNOHEM VÍC NEŽ JEN VZTEK 
A DOKÁŽE SE ROVNAT NEJLEPŠÍM PILOTŮM 
CELÉ CHUA-SIJSKÉ ŘÍŠE. text Michaela Merglová

Xiran Jay Zhao:  
Železná vdova

PŘEKLAD Jana Kunová

OBÁLKA Lucie Vávrová

V YDALO Yoli, Praha 2022

STRAN 416 / CENA 399 Kč

W W.YOLI.CZ 
W W W.BOOKTOOK.CZ

XIRAN JAY ZHAO (* 1997)
Čínsko-kanadská píšící a internetová osobnost věnující se 
youtuberingu a cosplayi. Je nebinární a užívá zájmeno „oni“ 
pro jednotné číslo. V roce 2020 absolvovala Univerzitu Simo-
na Frasera, kde vystudovala obor zdravotní vědy. V tomtéž 
roce uzavřela smlouvu s nakladatelstvím Penguin Teen Ca-
nada na napsání duologie pro mládež. První díl Železná vdo-
va získal řadu ocenění a umístil se na prvním místě seznamu 
bestsellerů New York Times. Pokračování s titulem Heavenly 
Tyrant je plánované na příští jaro.

Kam tě 
vítr zavane
Rainbow  
Rowellová
Simon už s magií 
nechce nic mít, 
jenže má křídla 
a jeho kluk je 
upír. Než se stačí 
obojího zbavit, za-
plete se do dalšího 
dobrodružství.

Kluci ze 
hřbitova
Aiden  
Thomas
Trans kluk Yadriel 
zkusí vyvolat du-
cha zavražděného 
bratrance, místo 
něj se ale objeví 
kluk ze střední, 
který neměl zrovna 
nejlepší pověst.

Čaroděj-
nice
Finbar  
Hawkins
Dechberoucí pří-
běh ze sedmnácté-
ho století o ženské 
síle, čarodějnictví, 
zlobě, pomstě 
a poutech, která 
nás svazují.

Dívka, 
had, trn
Melissa  
Bashardoustová
Podmanivá 
a originální po-
hádka o prokleté 
dívce, která může 
kohokoli otrávit 
dotekem a která 
zjišťuje, jaká síla se 
v její kletbě skrývá.

Hniloba 
v kořenech
Theo Addair
Původní obyva-
telstvo nového 
kontinentu bylo 
zotročeno, a i když 
už nyní platí záko-
ny rasové rovnosti, 
sedmnáctiletý Park 
o tom ví své…

STRAN 312

CENA 279 Kč

STRAN 320

CENA 329 Kč

STRAN 272

CENA 279 Kč

5×
fantastika 
z Yoli

WWW.YOLI.CZ

STRAN 392

CENA 399 Kč

STRAN 576

CENA 499 Kč

MIMOZEMŠŤANÉ, ROBOTI, MAGIE A CÍSAŘOVNA

literatura

ch
ua-sie je pod úto-
kem mimozem-
ských bytostí, kte-

ré číhají za Velkou zdí a v boji 
využívají robotické formy. 
Stejnou metodu boje s nimi si 
osvojili i lidé. Transformační 
kukly se ovládají silou vůle 
pomocí magického kovu a po-
dle principu jing a jangu ji 
může uvést do pohybu pouze 
pár muže a ženy. Jenže ženy 
v boji obvykle umírají. Ty, 
které dokážou přežít, se stá-
vají vzácnou výjimkou, tak-
zvanou Železnou princeznou, 
která spolu s pilotem vytvoří 
vyrovnaný pár. O tom, že se 
jednou takovou stanou, sní 
stovky vesničanek, které je-
jich rodiny prodávají armádě.

Ne ale Ce-tchien. Takhle 
holka z chudého pohrani-
čí baží jedině po pomstě, 
protože její sestra zemřela 
ve službě jednoho z nejlep-
ších pilotů říše. Ce-tchien se 
rozhodne přidat k armádě, 
a i když je připravená pilo-
ta zabít a zemřít spolu s ním, 

netuší, že jí osud uchystal úplně jinou 
cestu – cestu Železné vdovy.

Převyprávění čínské  
historie
Železná vdova je po Makové válce dru-
hým letošním titulem, který hojně vy-
užívá asijské reálie a formuje fiktivní 
svět podle skutečných událostí. Xiran 
Jay Zhao se silně inspiruje osobností 
Wu Ce-tchien, která se stala jako jedi-
ná žena v čínské historii vládnoucí cí-
sařovnou. Pro evropského čtenáře je 
tak kniha atraktivní a živá, řada kul-
turních zvyklostí titul hravě odliší od 
jiných z kategorie young adult a skvě-
le funguje i propojení s žánrem me-
cha, které knihu ještě více ukotvuje 
v re gionu Asie. Díky propracovanému 
světu, který chytře kombinuje tech-
nologie s magií, zaujme Železná vdova 
i náročnější čtenáře, kteří chtějí obje-
vovat nové světy.

Milostný trojúhelník  
pro všechny
Po celou dobu sledujeme mladou Ce-
-tchien, která je od počátku umanu-
tá a místy nesympatická. Její hrany se 
ale obrušují s tím, jak sama odhaluje 




