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ŽELEZNÝ VLK
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na smrtelnou vlčinu. Zbývá jen 
málo času, a tak vyhledá pomoc 
u Nafraíma z vardari. Netuší 
však, že Nafraím má své vlastní 
plány, zejména teď, když se rov-
nováha mění a branami mezi 
světy opět proudí síla. A že se 
nebude štítit ho pro tyto plá-
ny využít.

Napínavá fantasy s po-
chmurnou atmosférou
Prostředí studeného severského 
světa, v němž má hlavní slovo 
temná a primitivní magie krve, 
je čtenářsky fascinující a záro-
veň útočí na niterné instinkty 
dávných dob. Norská spisova-
telka Siri Pettersenová nadchla 
čtenáře už svou oceňovanou 
trilogií Havraní kruhy a nyní se 
do tohoto světa vrací s novou 
sérií Vardari. Železný vlk je jejím 
prvním dílem, zároveň se ale 
bez potíží dá přečíst jako samo-
statná kniha. A stejně jako kni-
hy předchozí nabízí syrovost, 
severskou tvrdost a příběh, kte-
rý vás chytne a nepustí. Železný 
vlk je příjemně mrazivá fantasy, 
která se nebojí ušpinit si ruce, 
a nad to přidává do mixu prvky 
detektivního příběhu, v němž 
může být každý člověk viníkem 
i obětí. Nezbývá tak než se tě-
šit, co za příběh přinese pokra-
čování. �

ŽELEZNÝ VLK. JE TO NOČNÍ MŮRA Z DĚTSTVÍ, 
KTERÁ JUVU SUŽUJE? NEBO JE ZA NÍM JEŠTĚ 
NĚCO JINÉHO – TEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO, 
O ČEM NIKDO NEMLUVÍ? CO ZA TA JEMSTVÍ SE 
UKRÝ VÁ V KRVI A CO V DOMĚ KRVEZPYTKYNĚ? 
V YDEJTE SE DO MÍST, KDE SE CHLAD ZADÍRÁ 
POD KŮŽI STEJNĚ SNADNO A ZUŘIVĚ JAKO 
VLČÍ ZUBY. text Kateřina Stupková

k
rvezpytci jsou vlivní lidé, 
kteří dokážou předvídat 
budoucnost, za což se  ve 

společnosti  těší velké úctě. Juva 
pochází z rodiny, kde se dar kr-
vezpytství dědí, a tak ví více než 
kdo jiný, jaká lež tento dar ve 
skutečnosti je. Její matku poslou-
chají ti nejmocnější lidé ve městě, 
za oponou se však skrývá jen vy-
počítavost a chamtivost. Juva se 
proto zařekla, že s takovým da-
rem nechce mít nic společného 
a stala se lovkyní vlků. Jenže ani 
její odpor možná nebude dost sil-
ný. Městem se totiž šíří podivná 
nemoc vlčina, a když její rodinu 
napadnou věčně žijící lidé nazý-
vaní vardari, musí Juva čelit ne-
jen svému odporu ke 

krvezpytectví, ale také dávno po-
tlačené vzpomínce z dětství, v níž 
vídá železného vlka. Pátrání po 
tom, co železný vlk znamená, bude 
bolestné a zavede ji k mnohdy ne-
čekaným koncům.

Magie krve a lovu
Svět, v němž se hlavní hrdinka cítí 
jako doma, je tvrdý a drsný, což 
perfektně demonstruje už úvod-
ní scéna lovu – špína, pot, krev 
a nelítostní nepřátelé. V kontras-
tu s tím pak působí kruhy, v nichž 
se pohybuje její bývalý milenec 
Rugen a kde není nouze o úplat-
ky, službičky a pohodlí. Jenže Ru-
gen se záhy ocitá na okraji spo-
lečnosti a zjišťuje, že ani všech-
ny peníze mu nemohou koupit lék 
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SIRI PETTERSENOVÁ (* 1971)
Norská spisovatelka, autorka komiksů a ilustrátorka pochá-
zí z Trondheimu. Proslula trilogií Havraní kruhy, za jejíž prv-
ní díl, Ódinovo dítě, obdržela ocenění pro nejlepší norskou 
knihu v žánru sci-fi  a fantasy, nominaci na Cenu norského 
ministerstva kultury pro debutanty, Cenu knižních blogerů 
a na Cenu knihkupců. Další dva díly Plíseň a Síla se rovněž 
dočkaly řady ocenění, včetně prestižní Ceny jižního Norska 
za literaturu. Železný vlk (2020) je první dílem nové série 
Vardari ze světa Havraních kruhů.

Smrtící 
vzdělání
Naomi Noviková
Vydejte se na čaro-
dějnou střední, kde 
místo profesorů 
drsně vyučuje 
sama škola a na 
každém kroku číhá 
nebezpečný zlý 
tvor!

Budouc-
nost jiné 
časové 
linie
Annalee Newitz
Tess zasvětila 
život cestování 
časem a snaze 
vytvořit bezpeč-
nější budoucnost. 
Dokáže jediný 
člověk změnit běh 
neosobních dějin?

Praví 
bastardi
Jonathan French
Pokračování 
svérázné fantasy 
série nasáklé krví 
a sarkasmem. Or-
kové, elfové, bitky 
a spousta humoru. 
Žít v sedle! Zemřít 
na mazlovi!

Smrtící 
luna
N. K. Jemisinová
Město plane pod 
Snící lunou a Ehiru 
musí ochraňovat 
ženu, kterou ho 
poslali zabít. 
První díl nové série 
z pera současné 
nejoceňovanější 
autorky fantasy.

Když 
padaly 
hvězdy
Jan Kucin
Lidé se vzepřeli 
bezohledné tyranii 
prastarých mágů 
a rozpoutali válku, 
po níž ze světa 
zmizela magie. 
Nová původní 
česká fantasy.
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