
 
 
 

Nakladatelství FANTOM Print vydává dvanáctý díl série DragonRealm: 
 
 

„„KKDDYYŽŽ  SSEE  LLEEGGEENNDDYY  OO  VVÁÁLLCCEE  SS  DDRRAAKKYY  
SSTTAANNOOUU  SSKKUUTTEEČČNNOOSSTTÍÍ......““  

  

......  mmuussíí  ssee  ddrruužžiinnaa  hhrrddiinnůů  ppoossttaavviitt  zzlluu,,  
kktteerréé  hhrroozzíí  zznniiččiitt  jjeejjiicchh  ssvvěětt!!    

 

Jestli existuje symbol žánru fantasy, na kterém se shodnou 
snad všichni, jsou jím bezesporu draci. Obrovitá majestátní 
stvoření brázdící nekonečná vzdušná moře jsou autory často 
popisována jako nebezpečně inteligentní, jindy zase hrabivá, 
ale také přátelská stvoření. 
 
Draky v jejich nejtradičnější podobě – tedy jako hrozbu, s níž je potřeba bojovat do 
posledního dechu – představil ve své románové fantasy sérii DragonRealm také americký 
autor Richard A. Knaak. V základní řadě se jim věnoval celkem v osmi svazcích, následovala 
sbírka povídek sestavená známým českým editorem Martinem Fajkusem a také trilogie 
Zrození, jejíž děj předcházel událostem popsaným ve výše zmíněných osmi dílech. 
 
Nyní se Richard A. Knaak vrací do minulosti Dračí říše znovu, aby vyprávěl nové příběhy  
o odvaze, statečnosti, ale také nenávisti a nepřátelství, které překonává staletí. Čtenáři se 
v Legendách vypraví k samotným prapočátkům války Cabea Bedlama a v prvním dílu – 
Pánech draků – se seznámí s jeho předkem Nathanem. 
 
Právě on je tím, jenž dá dohromady první družinu hrdinů, kteří se rozhodnou bojovat proti 
dračím králům a pokusí se osvobodit zemi od jejich tyranské nadvlády. To, o čem Cabeovi 
současníci hovořili jako o legendách, je náhle skutečností. Tohle je Válka o změnu a čeští 
čtenáři mohou být díky nakladatelství FANTOM Print (www.fantomprint.cz) u toho… 
 
Richard A. Knaak si za svou spisovatelskou kariéru vydobyl renomé vynikajícího vypravěče, 
který dokáže vystihnout podstatu světa, do něhož právě přispívá. Ať už se jedná o Diablo, 
DragonLance či WarCraft – ve všech těchto cyklech se stal mistrem. A jeho vlastní 
DragonRealm? Za takového vládce by se nemuseli stydět ani samotní draci! 
 

Anotace: 
Asi dvě stě let před tím, než byl Cabe Bedlam vržen doprostřed machinací dračích králů, vedl jeho 
dědeček Nathan skupinu čarodějů, bojujících proti dračím vládcům v naději, že říši osvobodí od jejich 
tyranské vlády. 
Avšak pravda za tímto příběhem není nijak prostá. Zde je úsvit Války o změnu, rozhodující okamžik 
v dějinách Dračí říše a překvapivý vznik první družiny, která se postaví proti dračím králům – 
Pánům draků. 
DragonRealm: Legendy jsou třísvazková sága, odpovídající na mnohé otázky ohledně Dračí říše a 
Pánů draků, i na to, jak se tyto události stále ještě odrážejí v základní sérii. 
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O autorovi: 
Richard A. Knaak 
Americký autor, narozený v roce 1961 v Chicagu. Publikoval na čtyři 
desítky samostatných knih, přičemž proslulost získal zejména díky řadě 
titulů ze světa DragonLance, ale i jeho vlastní, rozsáhlý cyklus 
DragonRealm měl u čtenářů vynikající ohlasy. Kromě toho píše 
netradiční fantasy (King of the Grey, Dutchman) i knihy ze světů 
počítačových her firmy Blizzard – Diablo a WarCraft. Nedávno 
rozepsal zcela nové série Knight in Shadow a The Turning War. 

 

Cyklus DRAGONREALM: 

 
V divokém světě dračích království po staletí neomezeně vládli krutí a nelítostní netvoři, pro něž byli 
lidé pouhými otroky. Pak ale přišel čaroděj, který vše změnil. Nathan Bedlam vedl povstání, které sice 
bylo nakonec poraženo, ale jeho odkaz žije dál. Z lidí se náhle stala síla, s níž teď musí počítat i 
samotní dračí králové. Přestože se jim to vůbec nelíbí. Dny neomezené vlády draků jsou u konce… 

 
Pro další informace nebo recenzní výtisky se obracejte na: 
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