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Nakladatelství FANTOM Print vydává první díl akční zombie série Resident Evil: 

 
 

„„LLEEGGEENNDDAA  JJMMÉÉNNEEMM  RREESSIIDDEENNTT  EEVVIILL  
PPŘŘIICCHHÁÁZZÍÍ  VV  KKNNIIŽŽNNÍÍ  PPOODDOOBBĚĚ……““  

  

……  aa  ss  nníí  ččaass  kkrrvvee,,  nnáássiillíí  aa  kkrruuttoossttii  ppřřii  
ppooddzzeemmnníímm  hhoonnuu  nnaa  zzoommbbiiee!!    

 
Resident Evil je fenomén, který si vás najde všude. Aby taky 
ne, když je o lidech pozměněných virem do podoby zombií – a 
ty, jak známo, nelze jen tak snadno zastavit. Proto, pokud se 
vám podařilo ignorovat kultovní videoherní sérii, se do vás 
Resident Evil stejně zakousl odjinud. 
 
V první řadě to mohla být pětice patřičně béčkově krvavých a 
nařachaných filmových adaptací s Millou Jovovichovou, která ztvárnila ústřední sexy hrdinku 
Alici, a v zahraničí také komiksy a samozřejmě knihy. Právě posledně zmíněné si budou 
moci díky nakladatelství FANTOM Print (www.fantomprint.cz) přečíst i čeští čtenáři. 
 
Pro úplně neznalé: bylo nebylo jedno fiktivní americké městečko jménem Raccoon City, 
v němž sídlila zlovolná společnost Umbrella, která zde prováděla utajený genetický výzkum. 
Jak už to tak v podobných příbězích bývá, ten se poněkud vymknul kontrole, přičemž vir, 
který unikl do prostor společnosti, proměnil lidi v bytosti, jimž se obvykle říká zombie. 
 
V prvním románu z cyklu Resident Evil nazvaném Konspirace Umbrella je jedním ze členů 
komanda STARS, které má na kontaminovaném místě provést průzkum, fanouškům hry 
(Resident Evil 3: Nemesis) i filmu (Resident Evil 2: Apokalypsa) dobře známá Jill 
Valentineová (v uvedeném snímku ztvárněná půvabnou Siennou Guilloryovou). Ona a její 
parťáci pak prožijí pravé peklo na Zemi… 
 
Americká spisovatelka S. D. Perryová je totiž v psaní příběhů do tzv. „sdílených světů“ 
zkušená matadorka. Nejenže umí správně podat „tepláková“ dobrodružství hrdinů Star 
Treku, ale umí si poradit i s mnohem drsnějšími a akčnějšími tématy. Nakonec názvy sérií 
Vetřelci a Vetřelci vs. Predátor hovoří samy za sebe. 
 
Nejinak je tomu i v případě Resident Evilu. Perryová má prostředí hry a filmů perfektně 
nastudované, ví přesně, co od ní fanoušci a čtenáři očekávají, a tak jim precizně 
vykreslenou akci plnou násilí a napětí servíruje bez servítků. Nakonec tohle je tzv. „survival 
horor“, bavíme se tu o zombiích a řežba s nimi není pro slabé povahy. Proto pokud máte 
chuť prožít několik peprných chvil v jednom zamořeném podzemí, máme tu pro vás 
přichystaných pár brokovnic… 



 
Anotace: 
Raccoon City: odlehlá horská komunita, kterou znenadání postihne série brutálních vražd, k nimž 
došlo v okolních lesích. Začnou se šířit bizarní zprávy popisující útoky zákeřných stvůr, zčásti 
lidských… zčásti ne. Oběti jsou očividně sežrány. 
V epicentru úmrtí stojí temná, odloučená usedlost tajemné společnosti Umbrella Corporation. 
Dlouhé roky tady Umbrella nepozorovaně pracovala a prováděla údajně neškodný genetický výzkum. 
Vyšetřováním těchto podivných událostí je pověřena zvláštní taktická a záchranná jednotka STARS, 
neobvyklá polovojenská skupina, která se pyšní různorodými specialisty, mezi něž patří floutek Chris 
Redfield, bývalá zlodějka Jill Valentineová, ostrostřelec Barry Burton a tajemný velitel týmu Albert 
Wesker. Společně s ostatními příslušníky STARS mají dobré důvody myslet si, že jsou připravení na 
všechno. 
Když ale jednotka STARS do dlouho uzavřeného sídla pronikne, rozpoutá se hrůza, která překoná 
i nejhorší noční můry: střetne se tu se stvůrami popírajícími zákony života i smrti – s následky 
zakázaných experimentů, které se děsivě vymkly kontrole. Za vším navíc stojí obrovská, zákeřná 
konspirace, kvůli níž budou STARS zrazeni zevnitř, jen aby se svět nikdy nedozvěděl tajemství 
Umbrelly. A pokud někdo přežije… možná bude závidět těm, kdo už jsou po smrti. 
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O autorce: 

S. D. Perry 
Americká spisovatelka, dcera i u nás známého autora Stevea Perryho, 
se narodila v roce 1970, v současnosti žije v oregonském Portlandu s 
manželem, dvěma dětmi a dvěma psy. 
Kromě povídek a filmových novelizací (např. Timecop) se specializuje 
na knihy zasazené do populárních filmových a videohrních sci-fi sérií, 
jako jsou Vetřelci, Vetřelci vs. Predátor nebo Star Trek, z něhož má 
nejraději původní sérii (tzv. TOS) a trojici ústředních protagonistů Kirk, 
Spock a McCoy. 
Do kultovního světa akční zombie videohry Resident Evil (1998–2004) 
zasadila celkem sedm knih, počínaje Konspirací Umbrella a konče 
titulem Zero Hour. 
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