KDYŽ HLEDÍŠ
DO OTEVŘENÉ
DRAČÍ TLAMY, JE
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ŽIVOTA!
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RU DÁ Z E M

PŘE D BOU ŘÍ
Ve zdánlivě
idylické venkovské Král Anduin Wrynn
ani Sylvanas Windkrajině nejsou
runner, nejvyšší
nezasvěcenci vítáni
náčelnice Hordy, si
a pod povrchem
nemohou dovolit
vládne děsivá
plýtvat časem.
moc. Jen šílenec
Azeroth musí být
by se s ní ale chtěl
zachráněn!
střetnout.

V É VO DA
Z C A L A DA N U
První román
třídílné série líčí
dobu bezprostředně předcházející
událostem legendárního románu
Duna.

DĚ DIC
I M PÉ RIA

POZ DĚ J I

Strhující příběh plný akce,
dobrodružství
a mystického
tajemství patří
do zlatého fondu
románů ze světa
Star Wars.

Jamie se narodil
s nadpřirozenou
schopností, ale
cena za užití
této schopnosti
je vyšší, než si
chlapec dokáže
představit.
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Eoin Colfer: Arcižár / P Ř E K L A D Martina Šímová /
O B Á L K A Fobos / V Y D A L Fobos, Praha 2021 /
S T R A N 344 / C E N A 399 Kč

Mackenzi Leeová: Loki – Pán falše a lsti /
P Ř E K L A D Petr Jiříček / O B Á L K A Stephanie
Hansová / V Y D A L EGMONT, Praha 2021 /
S T R A N 400 / C E N A 349 Kč

Rebecca Roanhorseová: Stopa blesku /
P Ř E K L A D Jakub Němeček / O B Á L K A Torgeir
Fjereide / V Y D A L Gnóm!, Praha 2021 /
S T R A N 304 / C E N A 299 Kč

POSLEDNÍ DRAK NA
ZEMI MILUJE VODKU
A NESNÁŠÍ LIDI

JE ČAS NA PÁR
TRIKŮ!

CESTA DO HLUBIN
NAVAŽSKÉ DUŠE

Je těžké porovnávat se s větším bratrem –
zvlášť když jste Loki. Všichni vzdychají po
Thórovi, a tak je pro mladšího přehlíženého bráchu jedinou spřízněnou duší čarodějka Amora, která v něm vidí mocného
muže nadaného magií. Náhoda tomu chce,
že se oba zamilovaní spiklenci opět setkají
na Zemi – Loki je sem vyslán otcem na pomoc lidem, Amora zase vykázána za zničení mocného artefaktu. A Loki se rozhodne
ukázat otci, kdo je ten schopnější syn, který by měl být jeho nástupníkem!
Loki – Pán falše a lsti je lehké čtivo. Jen
je třeba mít s knihou trochu trpělivosti,
protože zpočátku preferuje dialogy na úkor
akce; ta přijde na řadu až v pozdějších fázích. Ale zejména ﬁnále je opravdu zdařilé!
A podobné je to i s Lokim – pokud ho máte
rádi jako darebáka a intrikána, je třeba vyčkat. Dlouhou dobu se totiž Podvodník
chová na své poměry umírněně nebo jako
zamilované štěně, které splní každé přání
své lásky Amory.
Ačkoliv je stylizace knihy trochu zjednodušená, rozhodně není určena jen pro
mladé čtenářstvo. Ano, vše je sice trochu zjemnělé, ale příběh má i pár temných
míst a vcelku slušnou atmosféru.

Svět už není tím nejbáječnějším místem
pro život. Záplavy změnily tvář země i srdce civilizace a tam, kde dřív vzkvétala povýšená kultura, jsou teď válečné zóny, kde
se bojuje o energetické zdroje. A naopak
lokality dříve opomíjené pro svou „zaostalost“ si jako jediné uchovaly zdání jisté
normality. Až na jeden detail. Změny klimatu otevřely brány postavám z dávných
bájí. Po zemi tak najednou kráčí živoucí legendy, jejichž magické nadání je stejným
dílem ohromující jako nevyzpytatelné.
Smutnou pravdou totiž je, že občas jsou ti,
jež jsme nazývali hrdiny, těmi největšími
netvory ze všech…
Rebecca Roanhorseová představuje čtenářům uhrančivý svět indiánské mytologie, popsaný ze zcela nového úhlu. Třebaže využívá model u nás tolik známý díky
Andrzeji Sapkowskému – tedy netvorobijce pohybujícího se na hraně zákona i morálky – model jejího vyprávění si udržuje
punc originality jak pro svůj temný charakter dystopické urban fantasy, tak především pro imaginaci navažského folklóru.
Maggie Hoskieová je zkrátka tím typem
ženské hrdinky, která svým protivníkům
nedává nic zadarmo, ovšem zamilovat si ji
Wojta Běhounek
je dílem okamžiku.

Vern je drak, poslední svého druhu. Kdysi
byl mocným lordem Wyvernem, lordem Arcižárem z Arcižárského Drakohnízda, nyní
ovšem bydlí v mokřadech poblíž New Orleans. Schovává se před turisty, sleduje ve
své chatce Netﬂix a splíny zapíjí vodkou.
Před staletími pálil lidi na škvarek a dával
si je k svačině, dneska se drží stranou, protože je to jediný způsob, jak přežít. Netuší, že mu osud pošle do cesty druhou šanci. Náhoda svede dohromady nabručeného
draka a patnáctiletého výrostka Petardu, který se připlete někam, kam rozhodně neměl. Vern mu nejdřív zachrání život,
jen aby ho následně poslal na poslední
cestu, ale nakonec se věci semelou úplně jinak. Z původně „obchodní“ dohody se
vyvine velmi neobvyklé přátelství a bude
to jízda!
Je to nefalšovaná pohádka pro dospělé,
naprosto se vším všudy. Autor úspěšné série Artemis Fowl nabízí vtipný a svižný příběh, který byste mohli klidně přečíst dětem
před spaním, kdyby nebyl plný dospěláckého násilí a nástrah skutečného světa. Hláškující drak, co miluje Flashdance a kamarádí
se s lidským klukem, aby přežil, to si prostě
Monika Dvořáková
potřebujete přečíst.
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