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Jan Kotouč: Ofenziva Českých zemí / OBÁLK A 
Tomáš Flak / V YDAL Brokilon, Praha 2017 / 
S TR AN 440 / CENA 398 Kč

Siri Pettersenová: Síla / PŘEKL AD Jitka Jindřišková / 
OBÁLK A Alena Gratiasová / V YDAL Host, Brno 2017 / 
S TR AN 464 / CENA 369 Kč

Nik Perumov: Letopisy zlomu / PŘEKL AD 
Konstantin Šindelář / OBÁLK A Rima Jeanová /
V YDAL Triton, Praha 2017 / S TR AN 784 / 
CENA 499 Kč

90 %
80 %

OFENZIVA ČESKÝCH 
ZEMÍ JE… OFENZIVNÍ

Bitva u Madagaskaru byla pro Česko-
-slovenské království velkým vítězstvím, 
ale rozhodně neznamenala konec války 
s mocným a pořádně roztahovačným Rus-
kem. To nyní mohutně přezbrojuje a při-
pravuje hned několik plánů, jak s těmi 
otravnými Čechy zatočit. Jenže ani v krá-
lovství nezahálejí. Do pohybu se dává ne-
jen námořnictvo a letectvo, ale i pozem-
ní armády a do akce se vrací i populární 
 špionské duo Pavel – Taťána.

Jan Kotouč se v pokračování své alter-
nativní military pořádně opřel do akce. 
Má to svou logiku – minule vše směřova-
lo k jediné bitvě, tady se řeší globální vál-
ka, která zasáhne od Afriky po Island. To 
znamená, že v knize se pořád něco děje – 
bitvy, konspirace, špionování, záchrany 
na poslední chvíli, hrdinské sebeoběto-
vání atd. atd. Děj sestává z několika dějo-
vých linií, jejichž vzájemné prolínání ten-
tokrát svede dohromady i ty, kteří se mi-
nule nepotkali, ač se vzájemně na dálku 
ovlivňovali. Ale zdaleka největší palec 
nahoru jde za postavu jisté ruské mrchy. 
Když vám teď někdo řekne, že jde pře-
mýšlet, vždycky vám přeběhne po zádech 
mráz… tahle dvojka prostě dolétla výš 
než  jednička. � Michal Tesáček

NAJÍT SVÉ 
MÍSTO

Trilogie Havraní kruhy dospěla do vrcho-
lu a na scénu přichází závěrečný díl pojme-
novaný jednoduše Síla. A stejně jako minu-
le navazuje tam, kde předchozí děj skon-
čil – takže pokud jste ještě nepřelouskali 
dvojku, nejspíš nečtěte dál. Hirka se dostá-
vá do světa slepých, Umpiri, kde se snaží 
svou silou Graalovy dcery zastavit útok na 
svět, který považuje za svůj. A Rime? Zůstá-
vá Graalovým otrokem a vrací se domů, aby 
se mohl nájezdu slepých bránit. Stojí tak 
na opačných stranách barikády v boji, který 
hrozí roztrhat vesmír na kousky.

Síla je ze všeho nejvíc o hledání – o hle-
dání místa ve světě, který vás odmítá při-
jmout kvůli jinakosti. Kvůli tomu, že jste 
něco moc a něco málo. Hirka takto vyrůs-
tala odjakživa a Rime se vyděděncem stal, 
protože opustil svůj svět, opustil pozici 
v Radě poté, co ji převrátil vzhůru nohama, 
a nyní se vrací bez ocasu a se spoustou ší-
lených historek.

Pettersenová perfektně vystihla snahu 
zapadnout i popis poznávání naprosto ji-
ných kultur. A zbrklá, ale nebojácná Hirka je 
dokonalým průvodcem velkým fi nále sever-
ské ságy. Jedinečný závěr jedinečné série, 
doufejme, že autorka nezůstane jen u ní. �
 Kateřina Stupková

MNOHO MONSTER 
LOVCOVA SMRT

Změna je život. Nebo taky smrt, jak se to 
vezme. Chad Gardenier, který byl čers-
tvě převelen do New Orleans, velmi rychle 
zjišťuje, že místo očekávané záplavy krá-
sek se mu kolem krku bude vrhat neko-
nečná záplava zombíků, upírů, vlkodlaků, 
a sem tam se ho pokusí rozmáčknout na 
placku třeba i obří žába nebo krtek. 

Jak správně tušíte, čeká nás akce, akce 
a ještě jednou akce. Jediným cílem autor-
ského tandemu je totiž vylíčit naporcování všemožných monster, 
jejichž nápaditý výběr potěší nejednoho morbidního čtenáře, po-
mocí mečů, střelných zbraní nebo třeba i raketometů, když už to 
nejde klasicky. Celý text je psaný s nadsázkou a všudypřítomným 
humorem; na druhou stranu zjistíte, že i drsní lovci monster jsou 
pouze smrtelní lidé. � Martin Bečvář

80% 
Larry Correia & John Ringo: Hříšníci / PŘEKLAD Jakub Mařík / 
OBÁLKA Petr Willert / VYDAL FANTOM Print, Ostrava 2017 / 
STRAN 304 / CENA 299 Kč

S KŘÍDOU 
PROTI TEMNOTĚ

Brandon Sanderson dokáže vytvořit pou-
tavou fantasy prakticky z čehokoliv. V Rit-
matikovi mu stačí obyčejná křída. Právě s ní 
nadaní jedinci vytvářejí obranné obrazce 
i útočné čáry či dokonce postavičky kříďá-
ků, jimiž ničí obranu protivníka. Zní to jako 
dětská hra, ovšem v dalekém Nebrasku rit-
matici takto zadržují armády divokých kr-
velačných kříďáků. A ozvěna této války za-
sáhne i poklid Armediovy akademie, kde na 
Joela čeká nebezpečné dobrodružství při 
pátrání po tajemném únosci, který neváhá ani vraždit…

Originální magický systém, zajímavý svět, prokreslené postavy 
a napínavý příběh plný tajemství a zvratů – to vše dělá z Ritmatika 
skvělé čtení, a vůbec nezáleží na tom, že ho autor věnoval primár-
ně mladším čtenářům. Sanderson prostě UMÍ! � Martin Fajkus

70% 
Brandon Sanderson: Ritmatik / PŘEKLAD Milena Poláčková / 
OBÁLKA Jan Patrik Krásný / VYDAL Talpress, Praha 2017 / 
STRAN 376 / CENA 369 Kč

MILOVAT, ČAROVAT, 
BOJOVAT A UMÍRAT

Lidé byli vždycky horší než krysy. Ty ale-
spoň zamořují zem bezmyšlenkovitě, po-
dobně jako virus napadá organismus. To 
lidé si uzurpují zem daleko promyšleněji. 
Je-li za nejbližším vrchem neznámé úze-
mí, musí být jejich, a je-li obsazené, je tře-
ba protivníka zničit a zotročit. Tahle tak-
tika procházela Melynské říši po tisíce let. 
Padli elfové, trpaslíci, orkové, půlčíci… ka-
ždá z ras Nelidí dřív nebo později pod-
lehla bezbřehé lidské nenasytnosti. Jenže 
tomu je právě konec. Dosti krvavý, dlužno 
podotknout.

Nik  Perumov není bezdůvodně jedním 
z nejvýznamnějších autorů novodobé rus-
ké fantastiky. Jeho Letopisy zlomu předsta-
vují rozsáhlé dílo, které uhrane jak svou 
komplexností, tak konvenčním přístu-
pem k epice. Nouze není o strhující ma-
gické souboje ani brutální válečné scény, 
nemluvě o tajuplných proroctvích a hroz-
bách z jiných světů. Spisovatel přitom ne-
pomíjí své kořeny a dokáže do klasických 
fantasy kulis zasadit hororové motivy v té 
nejlepší tradici ruských bylin. Originál-
ním způsobem přitom staví lidskou rasu 
do role bezcharakterních uchvatitelů, jimž 
zkázu pomalu i přejete.  Nádhera. �
 Wojta Běhounek

literatura

J
e to takový typicky japonský příběh: Tokio je zamoře-
né ghúly, kteří se prohánějí nocí a pojídají obyvatele. 
Našich hrdinů, chlapců čerstvě vysokoškolských, se 

to ale příliš netýká. Získat pozornost krásné spolužačky je pro 
ně mnohem důležitější. Takže sledujeme krkolomné pokusy 
zapůsobit na něžné pohlaví, ale něco je tu špatně… Nenechte 
se odradit, Sui Išida moc dobře ví, co čtenář chce, a na krev, 
střeva a všeobecně spoustu temnoty brzy dojde. 

Kniha, která znovu vyjde v edici Pevnost Plus, otevírá jed-
nu z těch známějších a oblíbenějších mang, pro což je věru 
dostatek důvodů. Svět ghúlích krutostí se urputně proplé-
tá s bezstarostným životem hlavního hrdiny, a jak se oci-
tá na pomezí obou světů a zjišťuje, že nepatří ani do jedno-
ho, zdánlivě přímočarý příběh se před ním rozevírá a nabízí 
téměř nekonečné možnosti. Je to dosti noirově laděné vyprá-
vění, takže bílou a černou tady nečekejte, všechno se odehrá-
vá v mnoha odstínech šedé a morální kompas musí mít kaž-
dý svůj. Oni totiž lidé nejsou tak úplně svatí a ghúlové (ale-
spoň někteří) tak úplně zlí. Odvěká nenávist je ale bohužel 
žene proti sobě a ocitnout se uprostřed takového mlýnku na 
maso (doslova) a snažit se jej zastavit připomíná boj dona 
Quijota. 

Každopádně už první svazek nabízí slušný rozjezd a skvěle 
pointované kapitoly. Išida navíc rozestavuje fi gury na šachov-
nici tak, že nezbývá než napjatě čekat, jaký bude jeho příští 
tah. Chytne-li vás, Crew nabízí již pět dalších svazků. �
 David P. Stefanovič

80% 
Tokijský ghúl 1 / S C É N Á Ř Sui Išida / K R e s B A Sui Išida / 
P Ř E K L A D Anna Křivánková / v Y D A L A Crew, Praha 2017 / 
s t R A n 228 / C e n A 159 Kč
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SCI-FI
Marko Kloos
EVAKUACE

Mimozemšťané 
vyhlazují jednu 

kolonii za druhou, 
ale lidstvo se 

nehodlá vzdát. 
Nebo snad ano? 
Andrew Grayson 

se to dozví 
z první ruky.

SCI-FI
Ian Tregillis

NUTNÉ ZLO
Závěr skvělého, 

temného a depre-
sivního příběhu 
z druhé světové 
války, ve kterém 
proti sobě stojí 
angličtí čarodě-
jové a němečtí 

nadlidé.

FANTASY
Terry Brooks

SHANNAROVY 
ELFEÍNY

Padesát let po 
pádu Temného 

mága se do 
Čtyřzemí vrací zlo. 
Druhý díl epické 
fantasy, jejímž 
hrdinou je další 

z rodu Ohmsfordů.

FANTASY
Dan Tučka

PELYNĚK 2
Monarchie ve víru 
revoluce. Začíná 
válka a události 

může zvrátit 
luxusní prostitut-
ka s podnikavou 

aristokratkou 
i návrat 

 cestovatelů…

ŠEPOT JAKO 
VRAŽEDNÁ TERAPIE

Ve chvíli, kdy vám v uších zazní šepot ti-
ché dívky, jste ztraceni. Vůči jeho svodům 
nezmůžete nic, pouze a jedině jej násle-
dovat. Kam má však tajuplný hlas člověka 
dovést? Na to se snaží odpovědět psycho-
log Anton Rajamaa, jehož dceru před ne-
dávnem šepot posedl…

Horor fi nského spisovatele Marka Hau-
taly sází na jednoduchý motiv zla, které se 
šíří mezi lidmi díky jejich chronické zvěda-
vosti. Podobně jako Kruh, i Šeptající dívka 
dokonale pracuje s tematikou pokroucené reality, která hrdinu pro-
následuje od chvíle, kdy otevře zakázané dveře. Bohužel, dokonalá 
atmosféra vydrží románu přesně do poloviny. Poté sklouzne do po-
doby lehce zmateného thrilleru, jehož fi nále je sice děsivé, ale zá-
roveň úplně jiné, než by si člověk přál. � Wojta Běhounek

60% 
Marko Hautala: Šeptající dívka / PŘEKLAD Linda Dejdarová / 
OBÁLKA Gabriela Janovská / VYDAL Knižní klub, Praha 2017 / 
STRAN 240 / CENA 249 Kč

tvě převelen do New Orleans, velmi rychle 

nečná záplava zombíků, upírů, vlkodlaků, 

a ještě jednou akce. Jediným cílem autor-

 mu stačí obyčejná křída. Právě s ní 

i útočné čáry či dokonce postavičky kříďá-
ků, jimiž ničí obranu protivníka. Zní to jako 
dětská hra, ovšem v dalekém Nebrasku rit-

velačných kříďáků. A ozvěna této války za-
sáhne i poklid Armediovy akademie, kde na 

ché dívky, jste ztraceni. Vůči jeho svodům 

dovat. Kam má však tajuplný hlas člověka 
dovést? Na to se snaží odpovědět psycho-

Horor fi nského spisovatele Marka Hau-
taly sází na jednoduchý motiv zla, které se 
šíří mezi lidmi díky jejich chronické zvěda-

70 %
LÁSKA 
AŽ ZA HROB
KDYŽ LIDÉ RANDÍ S GHÚLY
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PŘÍLOHA 

PŘÍŠTÍ 
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FANTASY
Mary Evansová
KDO PUSTIL 

TY BOHY?
Elliot si přeje je-
diné: klidný život 

pro sebe a nemoc-
nou mámu. Místo 
toho se zaplete 

do nebezpečného 
dobrodružství mezi 

démony a bohy.

FANTASY NA RUSKÝ 
ZPŮSOB  DRSNÁ 
A NELÍTOSTNÁ. 
ALE TAKY KRÁSNÁ 
TAK, ŽE UŽ 
NEBUDETE CHTÍT 
JINOU.


