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ROBERT JACKSON BENNET T (* 1984)

Robert Jackson Bennett:
Světatvůrci

Narodil se v Louisianě a vyrostl v Texasu; v současnosti žije s manželkou a dvěma syny v texaském Austinu. Je
dvojnásobným držitelem ceny Shirley Jackson Award, kterou získal za prvotinu Mr. Shivers (2010) a knihu American
Elsewhere (2013). Ve světě se proslavil především trilogií
Božská města, kterou tvoří romány Město schodů (2014, česky 2015), Město mečů (2016, česky 2017) a Město zázraků
(2017, česky 2018). Novou fantasy sérii Záhutí započal románem Čaropisci (2018, česky 2020).
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SVĚTATVŮRCI

MAGICK Á RE VOLUCE JE V PLNÉM PROUDU. ČLENOVÉ SPOLKU Z ÁHUTÍ UŽ PO TŘI LÉTA PR ACUJÍ NA
TOM, ABY TA JEMST VÍ SKRIBOVÁNÍ BYLO VOLNĚ
DOSTUPNÉ VŠEM A DLOUHODOBÉ STATUS QUO,
Z V ÝHODŇUJÍCÍ KUPECKÉ DOMY, SE TAK STALO
MINULOSTÍ. JENŽE NA SCÉNU PŘICHÁ ZÍ HROZBA,
SE KTEROU NIKDO NEPOČÍTAL ANI V TĚCH NE JDIVOČE JŠÍCH SNECH… text Wojta Běhounek

s chutí přivedli zpět, přičemž propast mezi plebsem a aristokracií
by nejraději ještě prohloubili.

Dávné zlo se probouzí

e všichni, kteří dřímají v rukou moc,
chtějí zákonitě šlapat
po zádech ostatních. Stále se
ještě najdou lidé, jimž záleží
na životě druhých, obzvláště
když všude kolem vládne
strach a nenávist. Právě kvůli
těmto principům se pod obchodní značkou Záhutí s. r. o.
dali dohromady lidé, jejichž
cílem jsou rovné šance všem.
Díky několika geniálním talentům ve svém středu mají
co nabídnout bohatým rodům
a výměnou požadují možnost
zveřejnit přísně střežená magická tajemství.
Naneštěstí zdaleka ne
všichni, co drží opratě vedení města Tevanne, mají stejně idealistické myšlenky. Jsou
tu i tací, co by staré pořádky

n

Ocelová horda
zpustošila Ctihodné království a valí
se přes celý Dálný
západ. Zastavit ji
může jedině legenda zvaná Vélin Al
Sorna.

Nic však nejde podle představ –
jedné ani druhé strany. Ti špatní oživili prastarého hierofanta, který nemá v plánu nic menšího než deﬁnitivně pozměnit
skutečnost a sebrat lidem svobodnou vůli. Těm dobrým zas nezbývá jiná možnost než spoléhat na
nejisté spojenectví se stvořením,
jehož záměry mohou být všelijaké. Bitva dvou nepředstavitelně
mocných bytostí začíná a jediný,
kdo při ní prolije krev, je samotné
město Tevanne.
Robert Jackson Bennett opětovně dokazuje, že moderní fantasy vůbec nemusí být jen čtením pro mladistvé intelektuály. V druhém díle trilogie Záhutí
rozpoutává nehorázně strhující konﬂikt, kterému nedochází
dech ani po pěti stech stranách.

Skribování versus magie
Co na světě Čaropisců a Světatvůrců zaujme nejvíc, je originálně
pojatý systém magie, který nemá
daleko k tomu, co známe z Matrixu sester Wachowských.
Ke změně reality kolem je třeba znát pouze ty správné programové příkazy, které ji dokážou přesvědčit o něčem
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Nebe
po bouři
Sabaa
Tahir
Džinové útočí a zanechávají za sebou
krvavou spoušť.
Pro Temnonoše
je však vykonání
pomsty na lidských
nepřátelích pouhým začátkem.

jiném, než co říkají fyzikální zákony.
Mágové tak ve svém důsledku nejsou
ničím jiným než soﬁstikovanými hackery a podle toho vypadá i jejich
technologie ukládání kouzel, způsob
čarování (tedy skribování) a princip boje.
Když k tomu připočtete cit pro
sympatické hrdiny, hrozivé padouchy a schopnost udržet spád zápletky pod neustálým tlakem, nemusíte už ani přemýšlet, co si pořídit na
čtení pro dlouhé zimní večery. Robert Jackson Bennett je rozhodně autor, který má bezprecedentně našlápnuto mezi budoucí ikony
žánru.
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Železný
vlk
Siri
Pettersenová
Představ si, že objevíš tajemství, po
němž prahnou ti
nejvlivnější. Něco
natolik mocného,
že to může změnit
vše. Tvou zemi.
Tvůj život.
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Světlo věcí
konečných
James Islington
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BÝT NEJMOCNĚJŠÍ
ZNAMENÁ JEN TO,
ŽE JE OTÁZKOU
ČASU, NEŽ PŘIJDE
NĚKDO, KDO VÁS
PŘEVÁLCUJE!

Černá
píseň

Po zuřivé bitvě
byla zpevněna
Bariéra, která chrání Andarru – ale
možná už je pozdě.
Planinami se totiž
znovu potulují
nestvůry…

STRAN
CENA

510

369 Kč

Město
schodů
Robert Jackson
Bennett
Atmosférický
fantasy román
o živých špionech,
mrtvých bozích,
podivných hrdinech, pohřbené
historii a tajemném, stále se
měnícím městě.
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