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Nakladatelství FANTOM Print vydává první díl paranormální romance Psyové / měňavci: 
 
 

„„BBRRUUTTÁÁLLNNÍÍ  VVRRAAŽŽDDYY,,  KKTTEERRÉÉ  MMOOHHOOUU  
ZZAAŽŽEEHHNNOOUUTT  VVÁÁLLKKUU……““  

  

……  mmuussíí  vvyyššeettřřiitt  mmuužž--zzvvíířřee  aa  žžeennaa  
zzoottrrooččeennáá  ssvvýýmmii  cciittyy!!    

 
Nakladatelství FANTOM Print (www.fantomprint.cz) přináší 
novou paranormální romanci, které nechybí detailně 
prokreslený svébytný svět, hrdinové, jimž se velmi snadno 
fandí, to vše proložené řadou netradičních motivů. Nakonec 
posuďte sami… 
 
Lucas Hunter je pověřen, aby vyšetřil brutální vraždy několika žen. Ani Lucas, ani mrtvé však 
nejsou obyčejnými lidmi. Jsou to měňavci, rasa, v níž se v nerozlučném spojení snoubí 
lidská polovina se zvířecí. Aby se však Lucasovi jeho mise mohla podařit, bude muset 
proniknout mezi Psye – bytosti, které vládnou nejen nad světem, ale také nad emocemi 
příslušníků svého národa. 
 
Mezi ně patří i Sascha Duncanová, které se prozatím daří své city kontrolovat. Pokud by tak 
neučinila, vystavila by se nelítostné „rehabilitaci“, během níž by byla restartována její 
osobnost, tentokrát již ale bez vzpomínek a dalších „škodlivých“ částí její duše. 
 

Právě tito dva nepravděpodobní zástupci svých ras budou muset spojit síly – a to nejen 
proto, aby vypátrali krvelačného vraha, ale také aby zabránili válce mezi Psyi a měňavci, 
která je na spadnutí. Budou to mít o to těžší, že Lucasovo animální já vzbuzuje v Sasche 
nezřízenou touhu strhnout všechny zábrany a zdi, jež vystavěla okolo svého nitra… 
 

Je nepochybné, že se paranormální romance i po letech stále těší mezi čtenářkami (ale 
také mezi řadou čtenářů) setrvávající popularitě. Přesto se ne každé sérii podaří uspět, 
vždyť konkurence je opravdu velká. Autorky, které se pouštějí do nejednoduchého úkolu 
prorazit na tomto poli, musejí splnit hned několik předpokladů. 
 

V první řadě se od nich očekává, že dodrží stanovený rámec tohoto subžánru, jenž většinou 
určuje dominantní romantická linka, a zároveň musejí v těchto intencích vybudovat 
uvěřitelný a atraktivní svět. Obou těchto úkolů se Nalini Singh, novozélandská autorka 
s kořeny na Fidži, zhostila na výbornou. Na tradiční zápletce à la „Romeo a Julie“ vystavěla 
funkční universum a také vztahy mezi těmi, kteří jej obývají. 
 

Pokud vás zajímá, jak si Lucas Hunter poradí mezi bytostmi, jež naprosto odmítají to, co je 
pro něj přirozené, a jak se Sascha Duncanová zvládne vymanit ze svého „citového otroctví“, 
otevřete první knihu ságy, která má potenciál zařadit se mezi nejlepší díla subžánru 
paranormálních romancí… 



 
Anotace: 
Ve světě bez emocí, v němž vládnoucí Psyové trestají jakékoliv tužby, musí Sascha Duncanová skrývat 
své pocity, které ji usvědčují z nedokonalosti. Odhalit je by znamenalo vystavit se hrůzné 
„rehabilitaci“ – kompletnímu vymazání duše a ztrátě všech vzpomínek na to, kým byla… 
Lucas Hunter je měňavec, člověk i zvíře v jednom, hladový právě po těch zážitcích, kterými Psyové 
opovrhují. Po staletích křehkého soužití stojí nyní Psyové a měňavci na pokraji války, vyvolané 
brutálními vraždami několika měňaveckých žen. Lucas je odhodlán nalézt mezi Psyi vraha, který 
chladnokrevně zabil členku jeho smečky, a Sascha je jeho vstupenkou do pečlivě střežené psyské 
společnosti. 
Brzy však zjistí, že je tato na první pohled chladná žena schopna intenzivních prožitků – což silně 
přitahuje zvíře v jeho nitru. Lucas a Sascha jsou lapeni mezi dvěma znesvářenými světy a musejí oba 
zůstat věrni tomu, kým jsou – nebo vše obětovat a okusit temné pokušení… 
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O autorce: 

Nalini Singh 
Narodila se v roce 1977 na Fidži, vyrůstala na Novém Zélandu, 
následně žila a pracovala tři roky v Japonsku, během nichž si udělala 
čas i na důkladné procestování Asie. V současnosti ji naleznete opět 
na ostrovech, na nichž se točila kultovní fantasy trilogie Pán prstenů 
režiséra Petera Jacksona. 
Nalini Singh se živila jako právnička, knihovnice, učitelka angličtiny a 
pracovala také v cukrářském odvětví (ne nutně v tomto pořadí). 
Jakožto spisovatelka má na svém kontě pět románů z edice 
Harlequin (Desert Warrior, Bound by Marriage aj.), které ještě 
postrádají fantastické prvky. Prorazila až se sériemi paranormálních 
romancí Guild Hunter, která využívá tematiku andělských bytostí, a 
zejména s dosud třináctidilnými Psyi / měňavci, jež zahájil právě 
autorčin první česky vydaný román Otrokyně citu (2006). 
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