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PTÁTE SE, CO MAJÍ SPOLEČNÉHO DŮSTOJNÍK ARMÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ A DIPLOMOVANÁ  
ZDRAVOTNÍ SESTRA? TÉMĚŘ NIC KROMĚ TOHO, ŽE JIM OBĚMA DO ŽIVOTA NEVYBÍRAVĚ  
ZASÁHL NADPŘIROZENÝ SVĚT. OSCAR BRITTON A EDIE SPENCEOVÁ JSOU ZAJÍMAVÝMI  
PŘÍKLADY „MUŽSKÉHO“ A „ŽENSKÉHO“ PŘÍSTUPU K URBAN FANTASY.  text Martin Fajkus
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DVOJÍ TVÁŘ URBAN FANTASY
PROFESIONÁLNÍ VOJÁK KONTRA ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKA

p
rofesionálního vojáka Osca-
ra Brittona se záležitosti ko-
lem znovuzrození magie ni-
jak zvlášť nedotýkají. Pak je 
ale jeho tým povolán, aby 

asistoval při eliminaci magického Samotá-
ře, a na vlastní oči vidí hrůzu, kterou může 
tato síla způsobit. Je to děsivá zkušenost, 
takže když se magické schopnosti projeví 
i u něj, zpanikaří a uprchne.

Jednotka nadpřirozených operací
Než se ho podaří zadržet, způsobí smrt ně-
kolika lidí, což mu vynese trest smrti. Jenže 
armáda jeho schopnosti potřebuje. Oscar to-
tiž dokáže otevírat brány mezi různými mís-
ty. Takže se trest smrti podmínečně odkládá 
a mladý důstojník se stává žoldákem ve služ-
bách Pentagonu. Nic jiného mu ani nezbývá, 
malé výbušné zařízení implantované do jeho 
těla totiž zaručuje jeho naprostou loajalitu.

Ovšem dříve, než ho armáda bude moci 
nasadit do akce, musí se Oscar naučit své 
schopnosti ovládat. To je důvod, proč se ocitá 
na utajené základně v cizím světě, kde je ma-
gie mnohem silnější než na Zemi. Ve světě, 
který s lidskými vetřelci vede nesmiřitelnou 
válku. Válku, do níž má zasáhnout i on sám.

Myke Cole ve Stínových operacích jedineč-
ným způsobem kombinuje fantasy s prvky 
sci-fi a military, takže zde vzduchem sviští 
taktické rakety země-vzduch i ohnivé kou-
le. A hlavní hrdina dostává pořádně do těla, 
přičemž mu instruktoři dávají jasně najevo, 
že byl zredukován na pouhou živou zbraň. 
Ovšem Britton se s tím nehodlá smířit a je 
rozhodnutý získat svobodu zpět stůj co stůj.

Příběhu dominuje sympatický borec, 
stejně odvážný jako tvrdohlavý, který se 
nebojí postavit bezpráví, přestože ví, že za 
to později bude pykat. Je pevný, zásadový 
a má přirozenou autoritu. 
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CASSIE ALEXANDEROVÁ
Americká spisovatelka fantastiky, která pochází 
z Texasu, ale v současnosti žije v Kalifornii. Už od 
dětství toužila psát knihy. Aby sen mohla naplnit, 
stala se zdravotní sestrou. Pracuje hlavně v noci, 
což jí poskytuje dostatek času věnovat se své váš-
ni. Její cesta k úspěchu byla dost trnitá a zahrnova-
la tisíce stránek rukopisů devíti nikdy nevydaných 
románů. Teprve desátý, Noční směna (Nightshifted, 
2012), jí přinesl štěstí. V současnosti Cassie pracuje 
na pátém dílu cyklu Edie Spenceová.

Cyklus Edie Spenceová: 1. Noční směna (Nightshif-
ted, 2012), 2. Půlnoční směna (Moonshifted, 2012), 
3. Shapeshifted (2013), 4. Deadshifted (2013)

MYKE COLE
Než se stal spisovatelem, prožíval vzrušující a ne-
bezpečný život. Pracoval jako bezpečnostní porad-
ce, civilní vládní zaměstnanec i armádní důstojník. 
Podílel se na boji proti terorismu a zapojil se i do 
kybernetické války. Strávil tři turnusy v Iráku. 

Nejvýraznější vliv na jeho literární kariéru měl 
spisovatel Peter V. Brett, který se stal jeho men-
torem. A je to také jeho zásluha, že v roce 2012 
vyšel první díl Stínových operací pod názvem Kont-
rolní bod (Control Point, 2012).

Cyklus Stínové operace: 1. Kontrolní bod (Control 
Point, 2012), 2. Hranice (Fortress Frontier, 2013), 
3. Breach Zone (připr. 2014)

Ale ani jeho nadlidské schopnosti ho ne-
ochrání před chybným rozhodnutím. A pak 
se musí popasovat s jeho následky. Oscar 
Britton ovšem nikdy nehází ručník do ringu.

Neobyčejně realisticky podané vojen-
ské prostředí plné zkratek, drilu a omeze-
ných důstojníků v kontrastu s nezištným 
přátelstvím, akční scény stejně jako tajné 
vládní machinace – to vše dává Stínovým 
operacím nejen punc opravdovosti a věro-
hodnosti, ale také značnou měrou přispívá 
ke čtivosti a poutavosti celého příběhu. Ta-
kové adrenalinové dobrodružství hned tak 
něco nepřekoná.

Nemocniční oddělení Y4
Podobně jako Oscar i Edie Spenceová nosí 
uniformu. Ta její ovšem slouží spíše jako 
ochrana před bakteriemi a infekcí. Edie 
totiž pracuje jako zdravotní sestra na vel-
mi specifickém a přísně tajném oddělení 
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p
okud jen trochu sledujete 
českou fantastiku, jméno 
Michaela Burdová vám 

nemohlo uniknout. Ve čtyřiadva-
ceti letech má na kontě již devět 
knih, z nichž poslední dvě tvoří 
dilogii Syn pekel. Díly vyšly pří-
jemně brzy po sobě – první na jaře 
tohoto roku a druhý je horkou zá-
řijovou novinkou. 

Je dobře, že čtenáři mají pří-
běh v čerstvé paměti, autorka to-
tiž v knize V moci démonů na Vlčí 
krev přímo navazuje.

Vlkodlaci, elfové, 
démoni…
Syn pekel má hned několik hlav-
ních hrdinů, jimž autorka věnuje 
různou míru pozornosti. V prv-
ním díle je to především Aragen, 
která se stane vůdkyní smečky 
Temnovlků, obzvlášť nebezpeč-
ných a krvežíznivých vlkodlaků. 

Důležitou roli hraje i vlkodlak 
Neran, který touží najít lék pro 
svého bratra, jehož Aragen má-
lem zabila. Jeho společnicí se sta-
ne elfka Liadel s tajemnou a tem-
nou minulostí… 

Druhý díl je především příbě-
hem Nerana, který s uzdraveným 
bratrem doprovází Liadel na bez-
pečné místo, kde se může ukrýt 
před největším nebezpečím toho-
to světa – osvobozenými démony, 
kterým zbývá k získání úplné moci 
jediné: Liadel. Uzavře se tu však 
i osud Aragen a knihou se mih-
ne i několik dalších postav s jejich 
minipříběhy – sympatický upo-
vídaný trpaslík či královna elfů.

Řádně temná fantasy
Syn pekel se na první pohled jeví 
jako klasická fantasy s tradičními 

V MOCI  
DÉMONŮ
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hrdiny – vlkodlaky, elfy, démony 
a trpaslíky. Stačí se však jen za-
číst a zjistíte, že ač autorka použila 
mnoho typických fantasy prvků, 
v tom hlavním se od spousty po-
dobných knih liší. 

Nejde tu o záchranu světa, 
alespoň ne v první řadě. Pos-
tavy mají své, většinou sobec-
ké zájmy, a utrpení obyčejných 
obyvatel se tu vyskytuje jen na 
pozadí a moc se neřeší. Příběh 
již v prvním díle nebyl žádná 
procházka růžovou zahradou, 
tady však autorka přitvrzuje 
ještě víc – o usekané končetiny 

a prokousnutá hrdla rozhodně 
není nouze. Nic však není prvo-
plánové, jen to správně dokres-
luje temnou atmosféru drsného 
vyprávění. 

Kniha zaujme především skvě-
le vykreslenými hlavními hrdiny, 
kteří vždy umí překvapit. Burdo-
vé se podařilo splést jejich příběhy 
tak, aby žádný nevedl do ztracena 
a všechny se řídily zákony logiky. 
A romantika? I tu zde najdete, ale 
opravdu jen decentní špetku. Syn 
pekel je příjemná, svižná a napína-
vá oddechovka pro všechny příz-
nivce fantasy. ❎

Spojení 
L. J. Smithová
Co se stalo před  
Upířími deníky, od-
halí série o minulos-
ti bratrů, známých 
z tohoto slavného 
cyklu.

Pod vlivem 
úplňku
Nancy Gideonová
Příběh detektivky 
Charlotty a jejího 
nadpřirozeného 
přítele pokračuje 
v druhém dílu horo-
rově laděné série.

Lovci zla
L. J. Smithová
Již páté dobro-
družství ze světa, 
v němž kromě lidí 
žijí upíři, vlkodlaci 
a další zvláštní 
bytosti.

Percy 
Jackson
Rick Riordan
Pentalogie o dobro-
družstvích dvanác-
tiletého Percyho, 
který má za otce 
jednoho z olymp-
ských bohů.

Vražedná 
pomsta
Suzanne Collinsová
Katniss zvítězila 
v drsné reality 
show a její úspěch 
povzbudil obyvatele 
k odporu proti dik-
tátorské vládě.

MICHAELA BURDOVÁ
Psát začala v šestnácti letech. První kniha fan-
tasy trilogie Poselství jednorožců, vyšla v roce 
2008; závěrečný díl byl oceněn v anketě SUK 
2009 a série vyšla i v Srbsku. Následovaly te-
tralogie Křišťály moci a dilogie Syn pekel, tem-
ná fantasy, kterou doprovází autorčiny ilustra-
ce. Ráda se potápí a stará o zvířata.

Michaela Burdová:  
Syn pekel 2 – V moci démonů

O B Á L K A Petr Vyoral
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ARAGEN SE UZAVÍRÁ…  text Pavla Lžičařová
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Okresní nemocnice, které má na starosti 
takové pacienty, jako jsou upíři, vlkodla-
ci či zombie. 

Práce je to sice zajímavá, ale také ne-
bezpečná. Stačí chvilka nepozornosti, 
a z úhledné sestřičky se může stát ne-
vzhledná mrtvolka. Edie si ovšem nestě-
žuje (aspoň ne moc nahlas), službou na Y4 
vykupuje bratrův život. Navíc tím uspoko-
juje i svůj samaritánský komplex. Jen by 
neměla být tak útlocitná a nosit si práci 
domů. Když totiž nechtěně zaviní smrt 
pacienta, rozhodne se jako „pokání“ vy-
plnit jeho přání a najít mladou upírku jmé-
nem Anna. 

Netuší, jaký vliv bude mít toto rozhodnu-
tí na její život. Anna je totiž velmi zvláštní 

druh upírky, o kterou má zájem hned několik 
skupin krvesajů. Aby ji získali pro sebe, jsou 
upíři odhodláni jít přes mrtvoly. A to do-
slova. Což znamená, že se Edie ocitá v per-
manentním ohrožení života. Není sice tak 
úplně bezbranná, bude ovšem potřebovat 
všechny přátele, aby z téhle šlamastyky vy-
vázla živá.

Už samo nemocniční prostředí působí 
chladně, pochmurně a odtažitě, ovšem v su-
terénních prostorách Y4 jsou pocity umocně-
ny do téměř hororové podoby. Když k tomu 
připočteme chlupaté a zubaté pacienty, je 
tu přímo ideální prostředí pro nervy drásají-
cí scény plné krve, hrůzy a násilí. Vypadá to 
však, že Edie Spenceová má pro strach udělá-
no a práci zvládá s rozvahou a profesionalitou.

O to ztřeštěněji si počíná mimo nemoc-
nici. Ve snaze pomoci Anně se vrhá z jedno-
ho nebezpečného dobrodružství do druhé-
ho a jen díky duchapřítomnosti a štěstí se 
jí daří přežívat je. 

Je až s podivem, že při všech eskapádách 
Edie zbývá čas na milostný život. V něm ov-
šem osciluje mezi impulzivností a odtažitos-
tí, takže to s ní milenci nemají jednoduché. 
Naštěstí její nejnovější objev Ti je zombie, 
takže něco vydrží. 

Bude si ovšem muset hodně máknout, 
protože život s Edie je plný překvapení. 
A můžete vzít jed na to, že ji její stvořitelka 
Cassie Alexanderová nenechá na pokoji. ❎
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⊞ Vzpomenete si ještě, jak se 
zrodil námět Noční směny?

Naprosto přesně – jedné noci jsem 
telefonovala s doktorem a pokou-
šela se mu vysvětlit, co se stalo 
s jeho pacientem. Dotyčný se té-
měř dostal z postele a nebezpečně 
tak ohrozil vlastní život, přestože 
jsme se mu v tom snažili zabránit.

Bylo ale jasné, že mi doktor 
nevěří, takže pro toho pacienta 
nedostanu žádné další léky. Byla 
jsem pořádně vzteklá a mumlala 
si pro sebe, že „nikdo nevěří noč-
ní směně“, že „je to jako v nějaké 
knize“, a najednou mi to celé „do-
cvaklo“.

⊞ Jaká měla být hrdinka vaše-
ho příběhu?

Chtěla jsem, aby Edie byla co nej-
normálnější. Četla jsem sice jiné 
urban fantasy, ale v nich hrdinky 
většinou měly k dispozici magii, 
speciální schopnosti nebo moc, 
takže mohly ostatním s přehle-
dem nakopávat pozadí. 

Takovéto příběhy byly sice 
skvělé, ale také mě trochu zkla-
maly, protože zatímco číst je byla 
legrace, jen těžko se s nimi dalo 
ztotožnit. Bylo hned jasné, že ty 
ženy zvítězí a dostanou chlapa, 
kterého chtějí, protože byly napůl 
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lidmi a napůl něčím jiným, a také 
neuvěřitelně krásné. Chtěla jsem 
napsat knihu o někom, kdo by byl 
úplně obyčejný, dostal se do mi-
mořádné situace, a sledovat, co se 
stane potom.

⊞ Jaký je váš vztah k nadpři-
rozeným bytostem?

Miluju je. Mou současnou favorit-
kou je Santa Muerte, která se obje-
ví ve třetí knize. Je to vlastně Sva-
tá Smrt z lidového folklóru někte-
rých částí Spojených států. Líbí se 
mi její zobrazení v podobě kostry 
oblečené do zdobných šatů.

Také mám ráda upíry, čím dě-
sivější a násilnější jsou, tím lépe. 
Moc se mi nelíbí, když jsou k po-
milování a sexy, protože je větši-
nou vnímáte jako sériové vrahy. 
Neměli by se podobat normálním 
lidem, protože jimi nejsou.

A vždy mě zajímaly zombie, 
obzvláště haitské, které ovládá 
někdo jiný, a ne ti hloupí mozko-
žrouti, kteří jsou dnes v kinech. 
I když musím přiznat, že se na ty 
filmy ráda dívám.

⊞ Když už jsme nakousli zom-
bie – i Ediin přítel a milenec 
k nim patří. Není to poně-
kud extravagantní? Chápu, 

že láska je velká čarodějka, 
ale člověk a zombie?

V tomto ohledu jsem se chtě-
la přizpůsobit zákonitostem ur-
ban fantasy a pokusila se sjed-
nat Edie rande s někým, kdo by 
byl sice silný, ale ne pohledný 
v tradičním slova smyslu. Kro-
mě toho, které děvče by nechtělo 
chodit s mužem, jenž by vypadal 
poněkud drsně a nebezpečně?

⊞ Ve svých knihách využíváte 
i vlastní bohaté medicínské 
zkušenosti. Můžete prozra-
dit pár zajímavostí?

Část z toho, co Edie v nemocni-
ci prožívá, je založeno na věcech, 
které se při práci staly mně sa-
motné. A pokud to nepráskne-
te šéfovi, prozradím vám, že od-
dělení, kde Edie pracuje, vypa-
dá skoro stejně jako to moje. Náš 
suterén je opravdu děsivý, a ně-
kdy, když prší, narazíte na bezdo-
movce, takže to chce pevné ner-
vy, pokud tam musíte jít pro něco 
uprostřed noci.

Také téměř všichni pacienti 
v knihách jsou odvozeni od těch, 
které jsem poznala. A nakonec 
ještě perlička. Nedávno na mém 
pracovišti začali stavět novou 
budovu a odkryli přitom místo, 
kde byli kolem roku 1800 zako-
páváni lidé, kteří si nemohli do-
volit pohřeb nebo neměli rodiny. 
Museli zastavit výkopové práce, 
aby všechna těla mohli přemís-
tit jinam. Takže mé rozhodnutí 

„ŠTVALO MĚ, ŽE UPÍŘI A VLKODLACI JSOU  
OBVYKLE TÉMĚŘ NEZRANITELNÍ!“

vytvořit Stíny bylo docela předví-
davé, nemyslíte?

⊞ Jaké výzvy na Edie čekají 
v dalších knihách?

V druhé knize, nazvané Půlnoční 
směna, se Edie seznámí s vlkod-
lačím společenstvím ve městě. Je 
totiž první na místě, kde se stane 
nehoda, po níž zůstane na ulici 
ležet těžce zraněný vlkodlak. 

Třetí kniha pojednává o tom, 
jakou oběť musí Edie přinést, 
když její matka onemocní a ona 
nutně potřebuje upíří krev, aby ji 
zachránila. ❎

připravil Martin Fajkus

TUHLE VÝTKU SI CASSIE ALEXANDEROVÁ OPAKOVALA TAK  
DLOUHO, AŽ JI NAPADLO PROZKOUMAT, CO BY SE ASI STALO,  
KDYBY NADPŘIROZENÁ STVOŘENÍ O TUHLE VÝHODU PŘIŠLA.  
A TAK SE ZRODILO TAJNÉ NEMOCNIČNÍ ODDĚLENÍ Y4, KDE  
JAKO SESTRA PRACUJE EDIE SPENCEOVÁ.


