Tato fantasy je význacná duslednou
propracovaností charakteru a politickonáboženských vztahu této složite se
organizující spolecnosti. Skýtá .
nepreberné množství zajímavých
hrdinu, at už se jedná o statecné
námoi'níky, vojáky, církevní hodnostme,
kartozna1ce, panovníky, konkubíny
i prosté obyvatele
zapomenutých
vesnicek. Román
se odehrává
v pomerne dlouhé
casové linii, takže
i když je množství
jmen a nezvyklých
výrazu zpocátku
matoucí (kniha
obsahuje
slovnícek), máme
dost casu, abychom se s promenujícími
se politickými a sociálními strukturami,
dospívajícími, stámoucími, umírajícími
a rodícími se hrdiny sžili.
Naštestí první kniha této série není
námorním dobrodružstvím s jasným
zámerem a pointou, ale vetšina konfliktních situací se odehrává v palácích
a realisticky vykreslených mestech
vubec. Komplementování mapy sveta,
výpravné a objevné expedice do
neznámých kraju jsou nicméne vždy
v pozadí jakéhokoli obrazu.
Titul epické fantasy se k tomuto dílo
opravdu hodí, byt v žádném pi'ípade
nepostrádá akci a napetí, pre sto však
dovoluje ihtimne sdílet každou náladu
a rozpoložení s tím ci oním hrdinou
prostrednictvím jeho specifického
pohledu na svet té doby. Vrele
doporucuji výplnovat prázdná místa na
. mape tohoto sveta, kniha má svuj
specifický nádech, který kolébá ctenme
jako poklidné vody oceánu. Splétejte,
intrikujte a zkuste se rozhodn out pro tu
správnou víru, ten pravdivý popis sveta.
(Kevin J. Anderson: Pomezí sveta.
Prel. Simona Kucerová. Obálka Martina Kysucká. Praha, Baronet 2010.
512 s. 299 Kc)
hodnocení: ****
Kamila Vozáková

ŽiVÉHO ME NEDOSTANOU!
Dva roky uplynuly od okamžiku, kdy
Dušan D. Fabian vydal svuj poslední
román Pestis Draconum. Nyní se tento
slovenský spisovatel vrací s novou
knihou 2ivého me nedostanou!, s níž
nejvíce poteší predevším fanoušky
ceské akcní školy. Autor dal tentokrát
sbohem svetu elementálu a rozhodl se
pi'ijít snecím zcela novým, kde by dal
naplno pruchod vlastní fantazii a mohl

se rozjet se vší parádou. Takže'se
prosím seznamte s Marvinem. Hned na
rovinu asi prozradím, že se nejedná
o robota, nýbrž o zombii, která se víc
než Romerovým oživlým mrtvolám
podobá Kulhánkovu Patejlovi. Necítí
bolest, nemá hlad ani žízen a je tak
ideálním strojem na zabíjení, což se
hodí do krámu jeho majiteli ~ králi
Atlantidy, jenž ho poveruje úkoly za
úce lem obrany zeme. Marvin ale touží
po absolutní svoboM. Od té ho delí
elixír, udržujícího pri živote, jejž musí
ukradnout:Tó mu ale nevyjde a je
potrestán. Ale Jen krátkodobe, protože
rád Velikého Dagona ukradne relikvii
nej menovaného boha, kterou chce
vládce získat nazpet. Sympatický
zombivec dóstává ješte jednu šanci
a v doprovodu carodeje a zlodejky, s níž
si nejednou vymení názor, musí chte
nechte cestovat za dalším úkolem.
Fabian dal tentokrátsbohem realite
všedního dne a stvoi'il príbeh, který se
odehrává i neode-hrává v našem svete.
Každý zná nebo alespon slyšellegendu
o Atlantide. Práve její reálie se rozhodl
využít, ale není to staré známé mÍsto,
kde se prohání ucenci a od úst se jim
práší samá moudra. Tahle Atlantida je
drsnejší, méne
civilizovaná
a krvavejší
a taky se tu mluví sproste. A na
každý pád je
hodne propracovaná. Pri ctení
jsem si tak nejednou vzpomnel na Conanovu Hyborii,
byt samozrejme
s tím rozdílem, .
že Fabian má do Howardova umu ješte
hodne daleko. Nejruznejší božstva pak
hororu znalému ctenmi zase
pi'ipomenou dílo dalšího klasika Howarda Phillipse Lovecrafta.
Jenže i pres nevyhnutelné inspirace
a podobnosti se Fabianovi podanlo napsat velice originální fantasy, která
nenudí ani na okamžik, odsýpá víc než
skvele a v jeho dosavadní tvorbe se
stává tvurcím vrcholem. PokUd se tedy
chcete alespon na nekolik hodin
ocitnout v kuži zcela netradicního
hrdiny (a to myslím doslova, protože je
. pi'íbéh vypráven v ich forme), nevadí
vám pohled na krev, explicitní násilí ani
hromada hlášek k tomu, nezbývá než
doporucit. Ale pamatujte, že jakmile do
vás Marvin zarazí svuj cakan a mec,
pak ~ž není úniku!

(Dušan D. Fabian: Zivého me
nedostanou! Prel. Robert Pilch. Obálka Jozef Gertli Danglár. Praha,
Brokilon 2010. 392 s. 278 Kc)
hoctnocení: ****
Martin Strucovský

HVEZDY, FANATICI
A EKOLOGIE ....
Monumentální epický román britske
hvezdy new space opery McAuleyho
zavádí ctenme do 23. stoletC Zeme je .
zpustošena katastrofálními zmenami
klimatu, a tak se obrací ke svetové
ekodiktature. Svet; rozdelený mezi ili
supervelmoci: Velkou Brazílii, Evropskou unii a Pacifickou unii, ovládá hrstka nej bohatších rodin, která ekologické
zásady povýšila v podobe uctívání Gaii
na fanatické náboženství, držící .
v kleštích veškeré pozemské obyvatelstvo. Lidé odmítající ekologickonáboženskou diktaturu se masove
vystehovali na jiné planety a mesíce
slunecní soustavy, kde vytvorili státní
útvary souhmne zvanéVesmírné
spolecel!ství. To vytvárí p'od
ochrannými kupolemi prepychová
mesta - tzv. Ráje, jejichž obyvatelé se
oddávají extravagantním genetickým
manipulacím, soucasne se však chystá
na válku s pozemskými mocnostmi. Na
Zemi je sice genová manipulace
považována za nej horší hrích proti Gaii
a jako taková je trestána smrtí, to ale
nijak nebrání pozemským diktátorum,
aby si pro válecné úcely tajne
nevyrábeli klonované vojáky ...
Do tohoto podrobne propracovaného
sveta vplétáMcAuley pomocí site komplikovaných politických intrik
i složitých mezilidských vztahu osudy
ctyr hlavních postav, jejichž v podstate
samostatné pi'íbéhy se stretnou až ve
finále románu. Dave C. 8, geneticky upravený klon, se podrobuje tvrdému
výcviku, který z nej má udelat elitního
vojáka pro válku s Vesmíi'any, zároven
se ale trápí svou jinakostí; mezi ostatní
Davy, své "bratry", proste nezapadá.
Cash Baker, špick.ový testovací
a válecný pilot Velké Brazílie, je
. prirazen k testování nqvé bojové
kosmické lodi,
jejíž rízení je založeno na
úplném mentálním spojení
s pilotem, což
vyžaduje nebezpecné genové
manipulace.
Macy Minnotová, mikro-

