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Brandon Sanderson: Elantris / PŘEKL AD Milena 
Poláčková / OBÁLK A Jan Patrik Krásný / V YDAL 
talpress, praha 2017 / S TR AN 553 / CENA 350 Kč

Samantha Shannonová: A zrodí se píseň / 
PŘEKL AD Lenka Kapsová / OBÁLK A Louise 
Haywood-Schieferová / V YDAL Host, Brno 2017 / 
S TR AN 390 / CENA 369 Kč

Marek Dvořák: Nesvatý otec / OBÁLK A Lukáš 
tuma / V YDAL A epocha, praha 2017 / 
S TR AN 184 / CENA 175 Kč

80 %70 %

ELANTRIS OPĚT 
koUZelNá

Elantris bývalo město, jehož obyvate-
lé byli rovni bohům – alespoň pro okol-
ní státy. Ovšem pak se cosi změnilo a po-
žehnání se stalo kletbou. Z nejzářivějšího 
klenotu se stala kobka zrůd, ghetto, z ně-
hož není návratu. Tak se to alespoň tvr-
dí. Ale cožpak je skutečně něco nemožné, 
pokud má člověk dostatečnou motivaci? 
Jako třeba záchranu světa a lásky?

Vítejte u debutového románu Brando-
na Sandersona. Už jeho prvotina má vše, 
proč ho dnes milují statisíce čtenářů po 
celém světě. Hlavně skvěle vykreslené 
prostředí a systém magie – ta není jen 
kořením, ale jádrem pudla celého příbě-
hu. Její fungování/nefungování je tím, co 
uvádí vše do pohybu, ovlivňuje postavy 
a jejich chování.

Postavy... jo, jsou dušínovské – včetně 
padouchů. Mají jasný cíl a jasnou morál-
ku – což z jejich příběhu nedělá zrovna 
vášnivou jízdu, ale spíš procedurální zá-
ležitost, kde fascinovaně sledujeme, jak 
se hrdina snaží vyřešit problém podobný 
rébusu. Akce, emoce, to je jen pozadí, na 
kterém musel mladý Sanderson ještě za-
pracovat – a je fascinující, že i bez toho 
stvořil knihu, ke které se budete vracet... 
nu, i po dvaceti letech. ❎ Boris Hokr

PoHlÉDNoUt 
SMRTI DO OČÍ

Paige Mahoneyová už urazila pořádný kus 
cesty. Z důvěřivé dívky se stala sebevědo-
má buřička, která ze všech sil bojuje s ty-
ranií Scionu. A jako vládkyně londýnského 
podsvětí má značné možnosti. Aby ji eli-
minovala, přijíždí do Londýna velitelka ar-
mády proslulá inteligencí i nemilosrdností. 
Navíc se začíná mluvit o detektorech od-
halujících „nepřirozené“. Když k tomu při-
počteme boje o moc v podsvětí a zaká-
zaný vztah se Strážcem, má naše hrdin-
ka problémů až nad hlavu. A bude to ještě 
 horší…

Třetí díl série Kostičas se nese ve zna-
mení akce a zvratů. Paige si vládnutí moc 
neužije, protože neustále musí řešit něja-
kou krizi. Navíc Shannonová proti ní na-
sazuje „těžký kalibr“ – zkušenou, chlad-
ně kalkulující scionskou velitelku odhod-
lanou splnit úkol za každou cenu. A tak 
Paige nezbývá než být neustále v pohybu 
a ve střehu. Některé její akce přitom mají 
téměř špionážně-detektivní charakter, jin-
dy se připlete do fyzického střetnutí tělo 
na tělo. A právě tato rozmanitost spolu se 
střídáním prostředí dává knize spád stejně 
jako hlavní postava šmrnc a esprit. Paige 
prostě musíte držet palce. Už aby tu byl 
další díl! ❎ Martin Fajkus

SRANDA MUSÍ BÝT

Fakt: nejzábavnější díly Star Treku: Nové 
generace (a dalších) byly vždycky ty, ve 
kterých vystupoval Q. A teď Q opět po-
ctil Pickardovu posádku svou přítomností 
a podle všeho není ve hře nic menšího než 
existence celého vesmíru. Nebo taky ne. 
U Q jeden nikdy neví.

DeCandidovi se povedl mistrovský kou-
sek: nejen že napsal knížku o nejrošťáčtěj-
ší bytosti galaxie, která je čtivou poctou 
a nese se plně v duchu toho Q, kterého 
známe a máme rádi, ale taky se mu povedlo propojit všechny dří-
vější seriálové výskyty Q a dát jim společný důvod, aniž by je jak-
koliv překroutil. Kdo si epizody s Q pamatuje, ten si tuhle knihu vy-
chutná naplno. Kdo ne, ten ji bude mít spíš jen jako zákusek a před-
chozí chody si bude muset jít pustit znovu. ❎ Alexandra petáková

70% 
Keith R. A. DeCandido: Q – Otázky a odpovědi / 
PŘEKL AD Vít Pazlar / OBÁLK A Jakub schejbal / 
V YDAL Brokilon, praha 2017 / S TR AN 264 / CENA 268 Kč

KDO BY NECHTĚL 
VLASTNÍ KOČKOVEVERKU

Když patříte mezi Jan’Tepy, a přesto se 
vám nepodaří rozsvítit ani jediný magic-
ký pásek na zápěstí, jste v průšvihu. Vý-
běr zní: kouzla, nebo otroctví. A sloužit se 
(překvapivě) hlavnímu hrdinovi Kelleno-
vi nechce. Nezbývá mu než se snažit vy-
rovnat nedostatky důvtipem, úskoky a pro-
řízlou pusou. A když mu osud do cesty při-
vede Daromanku Ferius Parfax, zdá se, že 
se jeho kroky budou ubírat neočekávaným 
směrem.

Sebastien de Castell vám v první knize nové série servíruje mix 
kouzel a westernu, skvělé a živoucí postavy, které si zamiluje-
te, propracovaný a jen postupně odkrývaný svět i poutavý příběh. 
A samozřejmě taky pěkně drzou kočkoveverku. O Divotvůrci se těž-
ko mluví, protože je podivně podivný, ale přečíst si ho rozhodně 
potřebujete! ❎ Kateřina Stupková

80% 
Sebastien de Castell: Divotvůrce / PŘEKL AD Peter Kadlec / 
OBÁLK A Dale Halvorsen, sam Hadley / V YDAL egmont, 
praha 2017 / S TR AN 408 / CENA 299 Kč

V HORÁCH 
KACÍŘSTVÍ

Měl to být odpočinek na čerstvém hor-
ském vzduchu daleko od hrůz války, ale 
autor řekl ne a vojenskému knězi v hlavní 
roli zařídil krapet aktivnější dovolenou. 
Takovou, která zahrnuje odhalování ča-
rodějnic ve všech významech toho slova, 
ztrátu údu a v neposlední řadě boj s ta-
jemným zlem. A pokud otec Phineas Mor-
timer kalupem nezjistí, kdo může za to, 
že v zapadlé vísce mají fl anďáci životnost 
sněhuláka v pekle, bude to taky jeho do-
volená poslední.

Románová fantasy prvotina Marka Dvo-
řáka Nesvatý otec zaujme čtenáře zasaze-
ním do středověku řádně umazaného od 
lejn a krve. Tíživou atmosféru v zapadáko-
vě, kde se už ani lišky nenamáhají dávat 
dobrou noc, líčí autor věrohodně a mís-
ty neváhá zabrousit do hájemství detek-
tivky, když hrdinu nechá luštit rébus, na 
jehož konci čekají tak či onak mrtvoly. 
A klíč k řešení musí neortodoxní otec hle-
dat ve své temné minulosti. Ačkoliv ro-
mán nepřináší nic revolučního, svižně ubí-
há a rozhodně dokáže pobavit. I díky po-
stavě Phinease, který je asi takový pastýř 
boží jako doktor Zoidberg lékař a spíš než 
ženy, víno a zpěv jeho motto vystihuje 
děvky, vodka a řev. ❎ Jan Žlebek

literatura

P
okud jste nebyli posledních pár let zavření v pod-
zemním krytu, už při přečtení jména František Kot-
leta bezpečně víte, co na vás v příloze příští Pevnosti 

čeká. Ani ve Velkých problémech v Malém Vietnamu se brun-
tálský řezník ničeho nebojí a hlavní hrdina zrube bez jakých-
koliv předsudků vše, co se dostane do dosahu jeho rozmani-
tého zbrojního arzenálu – Číňany, Vietnamce, démony v lid-
ských tělech, své bývalé parťáky, policajty, vojáky, trhovce 
i dotěrné důchodce. Ušetřeny zůstanou pouze děti a domácí 
mazlíčci. A tam, kde zbraně nestačí, vypomůže trocha magie.

Děj se odehrává ve známých i méně známých zákoutích 
Prahy – nakoukneme do tržnice Sapa, do prostor čínského vel-
vyslanectví a své si užijí i pasažéři prostředků městské hro-
madné dopravy (nebo spíše popravy). Samozřejmě, nechybí 
ani množství hlášek balancujících mezi velmi černým humo-
rem a nekorektností stejně jako kupa nepříliš skrytých pop-
kulturních narážek. A navrch se dočkáte i několika peprných 
sexuálních scén. 

Příběh knihy je přímočarý a jeho hlavní náplň lze popsat 
jedním slovem: akce. Oproti předchozí povídkové Příliš dlou-
hé swingers party, na kterou volně navazují, jsou Problémy ce-
listvým románem. Kotleta na sobě pořádně zapracoval – zlep-
šil stavbu příběhu, odboural na první pohled viditelnou prvo-
plánovost co se humoru týče, a dokonce se pokusil o lehkou 
psychologii postav. Jenže to si uvědomíte až mnohem později, 
protože během čtení rozhodně nebudete mít na podobné roz-
bory čas. ❎ Martin Bečvář

90% 
František Kotleta: Velké problémy v Malém Vietnamu / 
O B Á L K A Luis Royo / v Y D A L A epocha, praha 2016 / 
s t R A n 288 / C e n A 289 Kč
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FaNtaSY
j. r. Wardová
příSaha 

krve
Bratrstvo černé 
dýky dál trénuje 
ty nejlepší z nej-

lepších pro smrtící 
boj proti Vyhlazo-
vací společnosti. 

Mezi novými 
rekruty je i Axe.

FaNtaSY
natalja Ščerba
hodinová 

věž
Mysleli jste 

si, že největší 
nebezpečí mají 

klíčníci za sebou? 
Ani zdaleka! Nyní 

musí v Časové 
propasti najít 

Rozeklaný zámek.

FaNtaSY
Laini taylorová
Sny andělŮ 

a chimér
Když krutý vládce 

andělů vnese 
zmar i do lidské-
ho světa, Karou 
a Akiva, dřívější 
nepřátelé, jsou 
nuceni uzavřít 
spojenectví.

FaNtaSY
a. G. howardová

krverŮž
Rune je nadaná 
zpěvačka, která 
ale velice trpí. 
Proto začne 

chodit na kon-
zervatoř Krverůž. 

Školu, kde prý 
straší proslulý 
Fantom opery.

KRALEVIC, NEBO REGENT?
ČÍ JE PRAVDA?

Mladý kralevic, jenž má záhy převzít trůn, 
je povrchní fl outek, kterého zajímá jen 
vlastní zábava. Jeho otčím a regent králov-
ství má proto vážnou obavu, zdali je princ 
schopen usednout na trůn a nezahubit při-
tom celé království. Anebo… je regent in-
trikán a již dlouhá léta přiživuje špatné 
 mínění o princi, aby mu v den korunovace 
sebral vládu?

Jsou Bílí havrani napínavá historická fan-
tasy sága od držitelky Zlaté stuhy, jak pra-
ví jejich obálka? Ano, jsou. Ovšem za předpokladu, že přistoupíte na 
autorčinu hru se vznešeným jazykem, který se krásně pojí s příbě-
hem, odehrávajícím se v bájné zemi, kde přebývají démoni.  Lehce 
archaický a šroubovaný jazyk klasickému fantasy příběhu o věrnosti 
a zradě sluší, nemusí ale každému vyhovovat. ❎ Monika Dvořáková

60% 
Luisa Nováková: Bílí havrani / OBÁLK A Pavel Trávníček / 
V YDALO Argo, praha 2017 / S TR AN 458 / CENA 358 Kč

ctil Pickardovu posádku svou přítomností 
a podle všeho není ve hře nic menšího než 

DeCandidovi se povedl mistrovský kou-
sek: nejen že napsal knížku o nejrošťáčtěj-

známe a máme rádi, ale taky se mu povedlo propojit všechny dří-

VLASTNÍ KOČKOVEVERKU

běr zní: kouzla, nebo otroctví. A sloužit se 

rovnat nedostatky důvtipem, úskoky a pro-
řízlou pusou. A když mu osud do cesty při-
vede Daromanku Ferius Parfax, zdá se, že 
se jeho kroky budou ubírat neočekávaným 

KRALEVIC, NEBO REGENT?

Mladý kralevic, jenž má záhy převzít trůn, 

vlastní zábava. Jeho otčím a regent králov-
ství má proto vážnou obavu, zdali je princ 
schopen usednout na trůn a nezahubit při-
tom celé království. Anebo… je regent in-

 mínění o princi, aby mu v den korunovace 

 napínavá historická fan-

70 %

řežBa 
na tržnici
aneb Krvavé 
příběhy pražsKé
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FaNtaSY
alexandra 

Brackenová
ceStovatelka

Etta byla vytr-
žena ze svého 

života a vhozena 
do minulosti, kde 

jakákoli chyba 
může změnit bu-
doucnost. Podaří 

se jí přežít?

děvky, vodka 
a řev! někteří 
duchovní 
vykonávaJí Svou 
práci poněkud 
neortodoXním 
ZpŮSoBem.

tip
pevnoSti


