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Nakladatelství FANTOM Print vydává druhý díl trilogie Světlonoš: 

 

  

„„MMAAGGIIEE  ZZDDIIVVOOČČEELLAA,,  AARRCCIIMMÁÁGGOOVVAA    
RROODDIINNAA  SSTTOOJJÍÍ  PPRROOTTII  SSOOBBĚĚ……  ““  

  

……  aa  WWeeeekkssůůvv  pprroopprraaccoovvaannýý  ffaannttaassyy    
ssvvěětt  jjee  ssttáállee  kkrruuttýý  aa  nnááddhheerrnnýý  zzáárroovveeňň!!  

 
Kvalitních fantasy knih vyšlo v minulém roce celkem dost, 
přesto nad nimi několik titulů výrazně vyčnívalo. Jedním z 
nich byl i román Černý arcimág amerického autora Brenta 
Weekse.  
 

Perfektně popsaný svět i systém magie, který vychází 
z barevného spektra, životní hrdinové, lži, zrady a pochmurná 
atmosféra oslovily nejen čtenáře, ale i žánrové kritiky. „Zde nejde o dobro či zlo, ale o 
hořkou a bolavou zradu mezi lidmi – a ta plodí největší zvěrstva. V rukou mistra jako tady 
to znamená jediné: skvělé počtení v jedné z nejzajímavějších fantasy roku,“ napsali 
v magazínu Pevnost. 
 

Po roce přichází pokračování tohoto mistrovského díla, román Oslnivá čepel, který nejenže 
rozvíjí osudy postav z prvního svazku, tedy především arcimága Gavina Guileho a jeho 
rodiny, ale přidává spoustu nových zajímavých nápadů a motivů. Tím je například i tzv. 
„magie karet“, v níž vyniká zejména Gavinův levoboček Kip, z něhož se v průběhu děje stává 
figura velmi důležitá pro nadcházející události… 
 

Avšak nejsou to jen otec a syn, kteří ovlivňují Chromerii, město arcimágů a metropoli 
Sedmi satrapií. Své party odehrají také Barevný princ z kacířského hnutí „svobodných 
barvomágů“, jenž dobývá jednu provincii za druhou, Černá strážkyně Karris a také Andross 
Guile, Gavinův otec a šedá eminence Chromerie, který tahá za nitky ze soukromých komnat, 
z nichž nikdy nevychází… 
 

A jak děj plyne, množí se proroctví a větštby o příchodu Světlonoše, přičemž Weeks jen 
opatrně dávkuje informace o tom, kdo by jím mohl být. Naopak se nedrží zpátky v tom, 
v čem je nejlepší: v drsném vyprávění plném břitkého humoru a často krutých scén, k nimž 
v Oslnivé čepeli přidává i patřičně pikantní erotiku. Že bychom se dočkali nejlepší fantasy 
letošního roku…? 
 

Anotace: 
Gavin Guile umírá. 
Myslel si, že mu zbývá ještě pět let – a najednou je to necelý rok. Problémy se na něj hrnou ze všech 
stran: padesát tisíc uprchlíků, nemanželský syn, bývalá snoubenka, která možná odhalila jeho 
nejtemnější tajemství. Všechna magie světa divočí, hrozí zničení Sedmi satrapií. 
A co je nejhorší: povstávají staří bohové a jejich armáda padlých mágů je nezastavitelná. Jedinou 
spásou může být bratr, kterému Gavin před šestnácti lety ukradl svobodu i život. 
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O autorovi: 

Brent Weeks 
Narodil se a vyrostl v Montaně. Poté co získal diplom na Hillsdale College, 
se krátce procházel zemí jako Kwai Chang Caine v kultovním seriálu Kung-
Fu, vysedával v barech a kazil mládež (ne vždy zároveň). Začal psát na 
barové ubrousky, pak na rozvrhy a nakonec na plný úvazek. Občas mu za to 
někdo zaplatil. Někdy docela hodně jako za dnes již legendární trilogii 
Noční anděl (2008), kterou tvoří romány Cesta stínů, Hranice stínů a Za 
stíny. Drsný příběh o nájemném vrahovi zaujal čtenáře i kritiky a 
odstartoval Weeksovu hvězdnou kariéru. V současnosti autor dokončil 
triptych Světlonoš (2010–2014), zahrnující svazky Černý arcimág, Oslnivá 
čepel a The Broken Eye. Brent Weeks žije v Oregonu se svou ženou Kristi. 
Nemá kočky, ani nenosí vlasy svázané do koňského ohonu. 

 
Z trilogie SVĚTLONOŠ již vyšlo: 
 

Černý arcimág 
Gavin Guile je arcimágem, nejmocnějším mužem světa. Je to 
velekněz a vládce, muž, jehož síla, důvtip a kouzlo udržují jinak vratký 
mír. Ale arcimágem nebude věčně a Guile ví přesně, kolik života mu 
ještě zbývá: pět let, během nichž má dosáhnout pěti nemožných cílů.  
Ale když Guile zjistí, že má syna, narozeného v dalekém království po 
válce, která mu dopomohla k moci, musí se rozhodnout, jak vysokou 
cenu je ochoten zaplatit, aby ochránil tajemství, jež by mohlo 
rozervat jeho svět na kusy. 
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