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DEŠTIVOU TMOU UHÁNÍ NA KONI ŽENA. VÍ, ŽE PR ÁVĚ
PROHR ÁL A S VŮJ ŽIVOT, POVSTÁNÍ, JEMUŽ VELEL A, BYLO
ROZPR Á ŠENO. JE JÍM JEDINÝM CÍLEM JE Z ACHR ÁNIT
S VÉ DVĚ DĚTI. ULICE MĚSTA JSOU PLNÉ BOJECHTIV ÝCH
VOJÁKŮ A S MEČEM V RUCE UŽ NA NI ČEK Á HRDINA Z Ř AD
NEPŘÍTELE, NEPOR A ZITELNÝ BOJOVNÍK, O NĚMŽ SE
ŠUŠK Á, ŽE JE OBDAŘENÝ MAGIÍ… text Jiří Popiolek
atthew Ward se léta pohybuje jako štika v rozbouřených vlnách světů Warhammer a Warhammer
40 000, pro něž píše různé doprovodné
texty. Přesto se rozhodl zariskovat
a z těchto zavedených světů vystoupit – výsledkem je Odkaz popela, podmanivě temný, akční román, nesmírně
dějově hutný a čtivý, který je tak návykový, že čekání na druhý díl této
trilogie bude pro čtenáře doslova utrpením. Zhruba takovým, jaké pro své
hrdiny velice často chystá i sám Ward.
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Nesmírně chutná krmě
z obvyklých přísad

Přitom na první pohled nevypadá, že
by Ward ve svém románu hrál s nějak
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neobvyklými kartami – dá se dokonce
říct, že základní kulisy, do nichž je děj
umístěn, jsou pro žánr fantasy typické – jen s občasnými drobnými libůstkami, které ale plní funkci aromatického koření, díky němuž se i z obvyklých
ingrediencí dá uvařit nesmírně chutná
a nezapomenutelná krmě.
Stručně řečeno – proti sobě zde stojí
dvě mocnosti, Trezijská republika a Chadárská říše. Mezi nimi se schyluje k válce,
neboť chadárský císař zemřel a hledá se
nástupce. A o tom, jak je který z kandidátů silný, může rozhodnout i to, jak se
dotyčnému podaří vojensky vyřešit vleklý spor se sousedem, jehož starý císař nikdy neporazil.
Chadárská vojska se stahují z různých
směrů k hranicím a Trezijská republika

na to musí reagovat – a vzhledem k protivníkově síle musí dobře vážit každý
krok, protože chybné rozmístění vojsk
by mohlo znamenat fatální průlom a posléze i porážku.
Trezijská republika je přitom všechno, jen ne soudržná. Již patnáct let totiž řeší obrovský vnitřní problém, který
pozvolna bobtná a hrozí, že vybuchne
právě v tomto nejméně vhodném okamžiku – potlačené povstání jedné z republikových provincií bojujících o svobodu, Jižska, které vedlo k tomu, že
jižňané se v republice stali nerovnoprávnými občany, prakticky otroky. A nyní se
konečně zdá, že Džosiri Trelan, syn poražené vůdkyně jižského povstání, má
postavené dostatečně silné guerillové
vojsko, které by mohlo republice zasadit
smrtící úder i zevnitř…

Jak se zbavit rodového prokletí

První z velkých Wardových autorských
trumfů jsou postavy, jimiž svůj příběh
zaplnil. Všechny, ať už stojí na kterékoli
straně konﬂiktu, jsou něčím sympatické,
pojmy dobro a zlo mezi nimi ztrácejí jakýkoli smysl, a hlavně – všechny mají nějaký
problém, který stojí v přímém protikladu
jejich postavení, předurčení či povaze.
A tak se Džosiriho sestra Kalenna
chystá provdat za syna jedné z čelních
představitelek republikové moci, členky státní rady – proti níž její bratr kuje
pikle. Kalennu totiž nějaký matčin odkaz ani svoboda jižňanů nezajímají. Matku prakticky neznala a bratrův boj jí je
zcela cizí.
A tak jeden z největších bojovníků
říše, Viktor Akadra, další člen státní rady,
i když jen s polovičním hlasem, disponuje
schopnostmi, které jsou v nábožensky založené republice považovány za nejhorší

projev kacířství – ovládá magii. Kdyby na to
do zajímavého prostředí, které je na jednu stranu
někdo přišel, skončí nemilosrdně na hranici.
v mnohém povědomé, ale na stranu druhou zase
ozvláštněné občasnými šílenými atriA tak chadárská princezna Mebuty, které čtenáře musí bavit – a udrlanna, která by měla být ozdobou
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stránek už má za sebou.
snažícího se osvobodit Jižsko;
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legendární jižňanská
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vost na to, co přijde příště.



MAT THEW WARD

Britský spisovatel fantastiky žijící v současnosti v Nottinghamu, milovník koček, starých hradů i londýnského metra. Léta se živil psaním různých textů do sci-ﬁ a fantasy herních světů Warhammer a Warhammer 40 000, Odkaz popela, první díl plánované trilogie, v níž se
mísí akční, dark a high fantasy, byl jeho autorský debut nenavázaný na
žádnou franšízu. V originále už vyšly i obě zbývající části cyklu, Odkaz
oceli a Odkaz světla, a autor v současnosti plánuje další knihy.
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I když je Host nakladatelství, které se
fantastikou primárně nezabývá, jeho
sci-ﬁ a fantasy produkce je pro fanouška
těchto žánrů nesmírně zajímavá
a pestrá, zahrnující špičkové domácí
i zahraniční tituly, a měl by jí proto
věnovat maximální pozornost. Tady jsou
tři jména z mnoha:
Do podobného ranku jako Matthew
Ward, tedy do temné akční fantasy,
jsou řazeny knihy Anthonyho Ryana
(nejnovější je dvoudílná série Čepel
krkavce, do níž patří romány Volání vlka
a Černá píseň).
Náročnějším čtenářům pak jsou
určeny kupříkladu povídkové knihy Teda
Chianga (Příběhy vašeho života, Výdech).
A jednou z nejzajímavějších autorek
současnosti, jejíž knihy oslovují i čtenáře mimo fantastiku, je nepochybně N. K.
Jemisinová, jejíž trilogie Zlomená země
je považována za jedno z nejlepších děl
žánru za posledních mnoho let.

Matthew Ward: Odkaz popela
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