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hloubku a skrývá mnoho té-
mat k zamyšlení. Svět, jenž 
není náš, ale přesto se v něm 
najdeme, protože lidé jsou 
všude stejní, nabízí krásnou 
mytologii a zároveň lidské 
příběhy o odvaze i nenávis-
ti a strachu.

Každá vyspělá spole-
čenská hierarchie se potý-
ká s politickými intrika-
mi, nespravedlností a onou 
známou pravdou o rovnější 
rovnosti, fanatismem nebo 
pouhým hladem po moci 
a bohatství. Jemisinová, kte-
rá na mnohé působí příliš 
kontroverzně (nebo chcete-
-li angažovaně), zanechá-
vá čtenáře uprostřed příbě-
hu, tak doufejme, že Roma-
nu Tilcerovi, který se opět, 
a velmi brilantně, ujal pře-
kladu, nebude dlouho trvat, 
než se proplete nástraha-
mi jazyka i specifi čností svě-
ta Snící bohyně a my si bu-
deme moci vychutnat další 
dobrodružství hrdinů toho-
to světa. �

V PRASTARÉ ŘÍŠI GUDŽÁREJ JE JEDI-
NÝM ZÁKONEM MÍR. NA STŘECHÁCH 
A VE STÍNECH DLÁŽDĚNÝCH ULIČEK 
HLAVNÍHO MĚSTA SE SKRÝ VA JÍ SBĚRA-
ČI – OCHRÁNCI TOHOTO MÍRU. JSOU TO 
KNĚŽÍ BOHYNĚ SNŮ A JEJICH POVIN-
NOSTÍ JE SBÍRAT MAGII Z MYSLÍ SPÍCÍCH 
A V YUŽÍVAT JI K LÉČENÍ, KONEJŠENÍ… 
A ZABÍJENÍ, POKUD O NĚKOM USOUDÍ, 
ŽE JE ZKAŽENÝ. VELKÁ MOC S SEBOU 
ALE VŽDYCKY NESE VELKÉ POKUŠENÍ JI 
ZNEUŽÍT. text Monika Dvořáková

t
i, kdož žijí v míru a bez zlých úmyslů, 
se nemají čeho bát a jsou před tváří 
bohyně v bezpečí, a když nakonec 

nadejde jejich čas, považují nadbytečné za 
čest, pokud k nim zavítá sběrač, aby je převe-
dl do říše snění. V Gudžáreji se vše točí kolem 
života v míru a téměř tam neznají zločin. Mají 
totiž své, velmi specifi cké a magické metody, 
jak odhalit zkaženost, a pokud se kdokoli sku-
tečně proviní, není moc možností, jak se ob-
hájit. Pak vás navštíví sběrač a vaše dny jsou 
sečteny, ať už jste kdokoli. Spravedlnost bo-
hyně je nekompromisní a nezná výjimek.

Zneužití se trestá?
Nejsou však jen Gudžárejci, jsou i jiné náro-
dy a ty se většinou smrtící moci gudžárej-
ské magie děsí a často ji považují za démon-
skou a nepřirozenou. Jiný kraj, jiný mrav. Řád 
sběračů má svá přísná etická i hierarchická 
pravidla, ale podléhá i vyšší pozemské moci, 
a to je právě kámen úrazu. Někdo nebo něco 
vraždí jménem bohyně nevinné snivce a ve 
velkém gudžárejském chrámu začne bujet 

spiknutí. Sběrač Ehiru, 
vážený a velmi zkušený, 
bude muset zpochybnit 
všechno, co doposud znal, 
a ocitne se v nezávidění-
hodné situaci, kdy bude 
muset začít ochraňovat 
ženu, kterou ho poslali za-
bít. Neučiní-li tak, měs-
to pohltí válka a zakázané 
čáry, což je tak neslýchaná 
představa, že kvůli tomu 
stojí za to porušit vše, v co 
jste až dosud věřili.

Ověnčená cenami
První díl dobrodružné sé-
rie (zatím plánované duo-
logie) Snová krev z pera 
nejoceňovanější fantasy 
autorky současnosti by si 
rozhodně neměli nechat 
ujít ti, kterým učarova-
la již svojí trilogií Zlomená 
země. Propracovaný a do 
detailu promyšlený styl 
vyprávění příběhu nese-
dí každému a na mnoho 
čtenářů může působit po-
někud sterilně, má však 
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N. K. JEMISINOVÁ (* 1972)
Vystudovala psychologii a výchovné poradenství. Žije v New 
Yorku, a kromě psaní se věnuje svému blogu a společenské-
mu aktivismu. Za svůj debut Sto tisíc království (2010, česky 
2013) byla nominovaná na cenu Nebula. Její román Páté roč-
ní období (2015, česky 2018), který je prvním dílem trilogie 
Zlomená země, získal cenu Hugo za nejlepší fantasy román; 
stejného ocenění se dočkaly i další dva díly — Brána z obelis-
ků (2016, česky 2019) a Kamenné nebe (2017, česky 2020). Je-
misinová se tak stala první v historii žánru, kdo toto prestižní 
ocenění získal třikrát po sobě.

Tesla 
Noir
Lukáš 
Vavrečka
Mladý reportér 
je zatažen do 
vyšetřování, které 
začíná v hotelovém 
pokoji číslo 3327, 
odkud zmizel vy-
nálezce a vizionář 
Nikola Tesla.

Praví 
bastardi
Jonathan 
French
Pokračování fan-
tasy série nasáklé 
krví a sarkasmem. 
Pevnost chátrá, 
obyvatele trápí 
záhadný hladomor 
a děsivá smečka 
ďábelských psů 
rozsévá smrt.

Nasterea
Petra 
Stehlíková
Původní česká fan-
tasy z fascinujícího 
temného světa, 
kde se na pravdu 
a naději téměř za-
pomnělo, přichází 
s třetím dílem.

Skrz 
prázdnotu
S. K. Vaughn
Vesmírný thriller, 
který potěší 
fanoušky románu 
Marťan nebo fi lmu 
Příchozí. Napínavý 
a nervy drásající 
příběh o přežití ve 
vesmíru.

Oko 
bouře
Zuzana 
Hartmanová
Druhý díl postapo-
kalyptické trilogie 
Krysy apokalypsy. 
I bohové potřebují 
naději, když se 
mocní perou o vlá-
du nad známým 
světem.

STRAN 501

CENA 429 Kč

STRAN 471

CENA 369 Kč

STRAN 391

CENA 369 Kč

5×
fantastika 
z Hostu
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JONATHAN
FRENCH

Hodně svérázná fantasy, která bude 
mezi současnými knihami těžko 
hledat konkurenci.

pevNoSt

Šedí bastardi bývají řazeni mezi temnou fantasy — 
výstižnější by však patrně bylo označení „špinavá“. 
Frenchova prvotina oplývá přitažlivou a silnou atmosférou; 
není těžké se do ní začíst a dostat se na konec rychlostí 
cválajícího divočáka.

Sarden
o knize Šedí bastardi

To, co se zpočátku mohlo zdát jako mírně samoúčelná 
vulgární rubačka, se stává plnohodnotným příběhem — 
sice stále plným krve a sprosťáren, ale neskutečně živým 
a čtivým. Šedí bastardi jsou sice v jistém slova smyslu 
tradiční ukázkou klasické fantasy, zároveň ale vystupují 
z jejího stínu a překračují ho — a to o pěkných pár mil.

DětI nOcI.cZ
o knize Šedí bastardi

Souzené Souzené 
zemězemě
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jonathan french je americký autor 
fantasy žijící v Atlantě. Své vypravěčské 
schopnosti si nejprve tříbil tvorbou RPG 
příběhů, které se později staly základem jeho 
fantastických světů. Kladně přijat byl již 
jeho debut, sága The Autumn’s Fall (Podzimní 
pád, 2012—2014). Do širšího povědomí 
se však dostal až díky knize Šedí bastardi
(2015, česky Host 2019), kterou nejprve 
vydal vlastním nákladem. Román se setkal 
s nebývalým úspěchem, čímž zaujal velké 
nakladatele. Na úspěch první knihy navázal 
French pokračováním Praví bastardi (2020). 
Závěrečný díl série Souzené země chystá autor 
na konec roku 2021.
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Pokračování 
fantaSy sérIe 
nasáklé krví
a sarkaSmem
Nady kdysi bývala jedinou jezdkyní 
v Souzených, nyní stojí v čele Pravých 
bastardů, poloorků, kteří jí po pádu Pece 
přísahali věrnost. Její kopyto však sužují 
potíže – provizorní opevnění je jen chabou 
ochranou před nepřáteli, obyvatele osady 
trápí hlad a po okolí rozsévá smrt děsivá 
smečka ďábelských psů.

Kapitán Bermudo mezitím ve svém 
kastelu osnuje plán, s jehož pomocí se 
mají kavaleristi jménem hispartského 
království zmocnit vlády nad Souzenými. 
Když si roztahovačná Hisparta najme do 
svých služeb neznámý kmen Zahracénů 
a vyjednávání vůdců kopyt o společném 
postupu selhává, ocitá se Nady a její osada 
na pokraji zkázy. Nady se proto rozhodne 
vyrazit pro pomoc. V Jámě cti se opět 
setkává s přítelem Kaňourem, ale také 
s proradným náčelníkem Orčích skvrn 
Boulem, který se její pokusy o sjednocení 
kopyt pokouší zhatit.

Navzdory všem nástrahám se jí 
a jejímu kopytu podaří dostat do zakázané 
země elfů, kde její lid nachází dočasné 
útočiště. Nady ovšem čekají další těžké 
úkoly — nejdříve musí překonat nenávist, 
kterou k ní cítí elfové, a pak i předsudky 
zástupců své vlastní rasy.

449 Kč
ISBN 978-80-275-0522-7

JONATHAN

STRAN 583

CENA 449 Kč

STRAN 360

CENA 359 Kč

PÁCHAT ZLO VE JMÉNU BOHYNĚ JE SNADNÉ
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