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Nakladatelství FANTOM Print vydává třetí díl urban fantasy série Upíři z Chicaga: 
 

 

„„MMLLAADDÁÁ  UUPPÍÍRRKKAA  SS  KKAATTAANNOOUU  MMUUSSÍÍ  
OOCCHHRRÁÁNNIITT  AALLFFUU  KKOOŽŽOOMMĚĚNNCCŮŮ……““    

  

......  aa  ssvvěětt  zzaattíímm  ssttoojjíí  nnaa  ppookkrraajjii  vváállkkyy    
mmeezzii  nnaaddppřřiirroozzeennýýmmii  bbyyttoossttmmii!!    

 
Ačkoli je to neuvěřitelné, subžánr urban fantasy vládne 
(nejen) tuzemské fantastice už několik let. Aby se ale nová 
série dokázala na trhu úspěšně etablovat, musí mít setsakra 
ostré lokty. Upíři z Chicaga Chloe Neill mají nejen to – 
disponují rovněž řadou nezapomenutelných postav, správně 
nadávkovaným mixem akce, erotiky a romantiky, a hlavně 
jednou sexy mladou krvesajkou…  
 
Merit se jako bojovnice s katanou i bez ní stále zlepšuje, přičemž o kvalitu jejího výcviku se 
stará samotný šéf jedné z upířích rodin, Ethan Sullivan. Sexy pletichář však nezapře svou 
zálibu v politikaření a proto neváhá učinit z Merit tělesnou stráž Gabriela Keena, alfy 
Severoamerické centrální kožoměnecké smečky. Ta se spolu s ostatními smečkami chystá 
rokovat o tom, zda kožoměnci opět nechají upíry ve štychu, jak tomu bylo v dávné minulosti, 
a hromadně se odeberou do prastarého útočiště, nebo je tentokrát podpoří…  
 
Jako by to nestačilo, po Chicagu se pohybuje vrchní záporačka z předchozích dílů, Celina 
Desaulniersová, a přibývá nový neznámý nepřítel, který kožoměnce i jejich soukromou 
ochranku Merit polechtá řádnou sprškou kulek. Navrch si Merit láme hlavu ještě s jednou 
věcí: dostane výjimečnou nabídku od speciální, tajné upíří gardy. Pokud přijme, znamenalo 
by to jednat za Ethanovými zády, a jelikož se momentálně konečně začínají sbližovat, Merit 
váhá. To ale ještě netuší, jak vrtkavé je srdce upírovo... 
 
Po románech Holky někdy koušou a Kousnutí páteční noci, se Neillová vrací do „upířího“ 
Chicaga a ještě důkladněji propracovává prostředí, které vytvořila, a rovněž více zaplétá 
události, které mohou smést nejen svět nadpřirozených bytostí, ale i obyčejných lidí… 
 
Anotace: 
Kožoměnci z celé země se sjíždějí do Větrného města. Mistr upír Ethan Sullivan jako smířlivé gesto 
nabídl jejich vůdci velmi speciálního bodyguarda: Merit, nejnovější chicagskou upírku. Merit má 
chránit alfu Gabriela Keena, a když už je u toho, tak i dělat upírům zvěda. Naštěstí jí Ethan k tomu 
všemu nabídne i žhavé tréninky ve dvou, aby jí pomohl lépe se připravit na tuto misi… 
Bohužel však po Gabrielovi někdo začne střílet a Merit se brzy ocitne v palebné linii. Bude potřebovat 
jakoukoli dostupnou pomoc, aby mohla vystopovat záhadného násilníka, jenže kamkoli se obrátí, 
narazí na vzrůstající napětí mezi nadpřirozenými bytostmi – a v neposlední řadě mezi sebou a jistým 
zelenookým, několik set let starým upírem… 
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O autorce: 
Chloe Neill 
Americká autorka, vyrůstala na americkém Jihu, nyní žije na Středozápadě, 
blízko Cadoganskému Domu, aby měla přehled o svých hrdinech. 
Na kontě má zatím desetidílnou sérii Upíři z Chicaga (jedenáctý svazek se 
chystá na příští rok), s níž se velmi záhy etablovala v současnosti velmi 
populárním prostředí subžánru urban fantasy. V podobném duchu je pak 
napsána i trilogie Dark Elite. 
Když zrovna nevysedává u počítače, ráda peče, hledá na internetu nové recepty 
a tráví čas se svými „kluky“: manželem a nejoblíbenějším fotografem krajiny v 
jedné osobě, a dvěma psy, Baxterem a Scoutem, kteří mají na povel jak ji, tak 
jejího nejoblíbenějšího fotografa. 

 

Série UPÍŘI Z CHICAGA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud si obyvatelé Chicaga mysleli, že jsou pány svého města, šeredně se spletli. S nezbytnou PR 
podporou v médiích se o své pozice přihlásili upíři, kteří od počátku věků žili mezi lidmi v utajení. 
Právě s nimi se zaplete studentka Merit, která je nejdřív pokousána a později přeměněna na upírku. 
S hlavou Domu Cadoganů pak zažívá víc divokých dobrodružství, než by jí bylo milé… 
 

Pro další informace nebo recenzní výtisky se obracejte na: 
 

Marcela Stehlíková 
marketing & PR 
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