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NOR A KEITA JEMISINOVÁ (* 1972)

Ačkoli vyrůstala v Iowa City a deset let strávila ve státě Massachusetts, jejím domovem je New York. Vystudovala psychologii a výchovné poradenství. Díky trilogii Zlomená země (Páté roční období, Brána z obelisků a Kamenné
nebe) se stala první Afroameričankou, která vyhrála prestižní cenu Hugo, a zároveň vůbec prvním autorem, který
tuto cenu získal za každý z dílů trilogie. Česky jí dále vyšly tituly Smrtící luna, Sto tisíc království a příspěvek k sérii
Mass Effect: Andromeda s názvem Iniciace.
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Smrtící
luna
N. K. Jemisinová
Někdo nebo něco
vraždí bohyniným
jménem a Ehiru
musí nyní ochraňovat ženu, kterou
ho poslali zabít –
jinak město pohltí
válka a čáry.

JEDEN ZA VŠECHNY, PĚT ČTVRTÍ ZA JEDEN NEW YORK

STALI JSME SE MĚSTEM
CENAMI OVĚNČENÁ N. K. JEMISINOVÁ SE VR ACÍ NA SCÉNU. PO MA SIVNÍ
TRILOGII ZLOMENÁ ZEMĚ SE ROZHODL A UVOLNIT SE AKČNÍM PŘÍBĚHEM
ZE SOUČ A SNÉHO NEW YORKU, URBAN FANTA SY O HRDINECH OBDAŘENÝCH TAKŘK A SUPERSCHOPNOSTMI. I PŘESTO OPĚT PROK A ZUJE
GENIALITU A ZNOVU SAHÁ PO PRESTIŽNÍ CENĚ HUGO. text Jan Nohovec
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Milostný dopis New Yorku
Ten námět je vlastně trapně jednoduchý. Když město dosáhne
určitého stupně složitosti, zrodí
se jeho metafyzické vědomí, zaštítěné avatarem z masa a kostí. V okamžiku zrodu je však nová
existence zranitelná vůči dravcům. A když nově vyvoleného avatara New Yorku vyčerpá
úvodní boj, najde si energie města, které nikdy nespí, pět dílčích
osobností, jednu za každou čtvrť,
aby ho opět postavily na nohy.
Román Stali jsme se městem je
bez nadsázky milostným dopisem
autorčině domovské metropoli.
Na jeho stránkách jezdíme žlutými taxíky, přívozy i podzemkou;
prolétáme kolem světoznámých

STRAN
CENA

P E V N O S T prosinec 2021

351

379 Kč

Smrtící
vzdělání
Naomi Noviková
Čarodějnická škola,
to nemusí být
hned Bradavice.
Autorka dračí série
Temeraire převrací
všechny stereotypy
o vyvolených
kouzelnících.
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… a vztyčený prostředníček Lovecraftovi
Věrna duchu svého města také Jemisinová, již z předchozího díla známá rozkrýváním témat utlačovaných menšin, dává silný hlas všem, kteří
jsou nějak jiní. Afroameričané, Latinoameričané, Jihoasijci, Irové, původní Američané; mladí, staří, queer i hetero;
ženy i muži, bezdomovci i bohatší; ti všichni u ní dostávají prostor.
Výjimečně barvité postavy, které dokazují, že síla New
Yorku (a nás všech) je v diverzitě, se musí v románu

Vzpomínka zvaná
říše
Diplomatická
space opera, jejíž
hlavní hrdinka se
ocitá mezi mlýnskými kameny
imperiální politiky
a vraždy svého
předchůdce.

lokací i zapadlých koutů mnohamilionového kolosu. Přesně
v duchu odlehčenější literatury na sebe Jeminisová vrší jednu akční sekvenci za druhou,
zároveň ale nezapomíná na
humor či vývoj postav. Především však fascinujícím způsobem odhaluje drsnou poetiku
slavného města, které se nepodobá žádnému jinému. Jako
kdyby se sešli China Miéville,
Neil Gaiman a Pavel Renčín
a psali jako výjimečně talentovaná Afroameričanka. Navíc ve skvělém překladu Jakuba Němečka.

Budoucnost jiné
časové
linie
Annalee Newitz

postavit nejen reálné lovecraftovské hrůze, která na ně vystrkuje chapadla z jiné dimenze,
ale metaforicky i veškeré nenávisti k cizímu, jakou si držel legendární autor, proti němuž se
Jemisinová s odstupem téměř
jednoho století razantně vymezuje. A právě tímto kontrastem,
tedy zcela zásadními přesahy
z na první pohled přímočarého
oddechového díla, autorka opět
potvrzuje svou genialitu. Nominace na dalšího Huga jí už leží
v poště a my držíme palce, aby
to dopadlo i tentokrát.
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Arkady Martineová

Přepsat celou
časovou linii není
vůbec jednoduché
a vypořádat se
s nepotrestanými
násilníky a sexuálními predátory už
vůbec ne.
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iteratury od dobrých
autorů není nikdy dost
a N. K. Jemisinová se
proﬁluje jako nejsilnější hlas současné generace anglo-amerických
autorů fantastiky. A tak zatímco
česky nedávno vyšel její starší román Smrtící luna, valí se na nás
hned další autorčin počin – svižný
úvod do zbrusu nové série.
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Světatvůrci
Robert Jackson
Bennett
Má Sancie odstavit
od moci průmyslové barony, nebo
zachránit svět
před prastarým
mágem? Druhý díl
kyberpunkově-dickensovské série
Záhutí.
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