
  
 
 

Nakladatelství FANTOM Print vydává druhý díl akční fantasy trilogie Změna: 
 

 

„„DDVVAA  VVÁÁLLEEČČNNÍÍCCII  PPRROOTTII  TTEEMMNNOOTTOOUU    
OOVVLLÁÁDDAANNÉÉMMUU  MMĚĚSSTTUU……““  

  

DDrriizzzzttoovvyy  sscciimmiittaarryy  bbuuddoouu  mmíítt  pprrááccii  ss  
ppiirrááttyy,,  ččaarroodděějjii  aa  nneellííttoossttnnýýmm  kkoossttěějjeemm!!  

 
Jako každý žánr, i fantasy má své slavné hrdiny. A pak takové, 
kteří jsou fanoušky považováni za kultovní. Mezi ně bezesporu 
patří barbar Conan, hobit Frodo, zaklínač Geralt… a 
samozřejmě také temný elf Drizzt. 
 
Tenhle válečník, vyzbrojený dvojicí scimitarů a jednou 
magickou panteřicí, se rozhodl vezpřít se předurčení své rasy a nyní kráčí světem 
Zapomenutých říší a tam, kde je třeba, bojuje proti zlu. Za těch více jak dvacet knih si 
podobných potyček, ale rovněž i bitev a dokonce celých válek užil víc než dost. 
 
Ani ve druhém díle trilogie Změna nedojde klidu, což jistě potěší nejen čtenáře jeho 
dobrodružství, ale – nebojme se vyslovit tohle odvážné podezření – také jeho samotného. 
Proto jediní, komu to způsobí zažívací potíže, budou Drizztovi protivníci… 
 
V románu Král pirátů to budou nejen zkorumpovaní čarodějové z Věže mystických věd, ale 
také piráti a nepřítel nejhrozivější: nelítostný kostěj. Temný elf tentokrát spojí síly 
s kapitánem Deudermontem, který se rozhodl tohle hnízdo krys – mluvíme o městě jménem 
Luskan – vypálit do základů. 
 
Drizzt je zkrátka zpátky v akci a přináší další změny do Zapomenutých říší. Toto nové 
dobrodružství bude držet Drizztovy fanoušky po celou dobu v nejistotě a jeho napínavou akci 
a nečekané zvraty si nemůže nechat ujít ani ten čtenář, který se s romány ze světa 
Forgotten Realms dosud seznámil pouze zběžně. 
 
Anotace: 
Drizzt se vrací do Luskanu a Říše už nikdy nebudou stejné! 
Město Luskan drží už dlouho ve své moci Mystické bratrstvo, když se ale ukáže, jak prohnilé ve 
skutečnosti je, na pomoc městu, které se stalo útočištěm nejnebezpečnějších pirátů na Mečovém 
pobřeží, přispěchá kapitán Deudermont.  
Má jediný úkol – jednou provždy porazit skutečnou moc stojící za zkorumpovanou metropolí: 
zlotřilého kostěje a jeho kliku temných čarodějů z Věže mystických věd. Ale ti mají v rukávech 
pěkných pár triků a stejně tak i pirátští kapitáni, kteří by chtěli vidět padnout obě strany.  
Zachránit město před sebou samotným možná nebude tak snadné, jak si Deudermont představuje, a 
když si Drizzt uvědomí, že mu jeho záměr nedokáže vymluvit, bude nucen mu pomoci. 
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O autorovi: 

R. A. Salvatore 
Robert Anthony Salvatore, narozený v roce 1959, je jedním 
z nejpopulárnějších fantasy autorů současnosti. Ačkoli má na 
kontě řadu vlastních sérií, z nichž některé svazky znají i čeští 
čtenáři (Válka démonů, Šarlatový stín, Kroniky Ynis Aielle aj.), 
skutečně fenomenální úspěch mu přinesla až sága Legenda o 
Drizztovi, kterou zasadil do populárního RPG světa Forgotten 
Realms. Podobně si vedly i jeho knihy rozvíjející vesmír z filmů 
Star Wars. S manželkou a třemi dětmi žije v Massachusetts. 

 
Cyklus LEGENDA O DRIZZTOVI: 

Podivuhodný svět 

Forgotten Realms (Ztracených království) je stejně nádherný a rozmanitý jako nebezpečný. Jedněmi 
z nejobávanějších tvorů, kteří  ho obývají, jsou temní elfové, tzv. drowi – bytosti propadlé temnotě. 
Pouze jeden z nich, Drizzt, se vymanil z předurčení své rasy a bojuje proti zlu, útlaku a nepřátelům, 
z nichž mnohé stvořila nečistá magie, všude tam, kde je potřeba.  
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