
 V Ostravě dne 24. října 2016 
 

Nakladatelství FANTOM Print vydává román z legendárního fantasy světa Warcraft: 
 

 

„„JJEEDDEENN  SSVVĚĚTT  UUMMÍÍRRÁÁ    

AA  NNAA  DDRRUUHHÝÝ  PPŘŘIICCHHÁÁZZÍÍ  SSMMRRTT……““  
  

RRoommáánnoovváá  aaddaappttaaccee  ffiillmmuu  WWaarrccrraafftt::  

PPrrvvnníí  ssttřřeett  jjee  sskkvvěělláá  eeppiicckkáá  ffaannttaassyy!!  
 
Po událostech popsaných v románu Durotan se renomovaná 
autorka (nejen) herních a filmových adaptací Christie Golden 
vrací na Azeroth, aby dovyprávěla velký příběh o odvaze, 
nenávisti a hrdinství. Přichází totiž První střet… 
 
Všichni, kteří viděli „warcraftovský“ velkofilm stejného jména, 
jímž režisér Duncan Jones (syn nedávno zesnulého hudebníka 
Davida Bowieho) potěšil všechny fanoušky fantasy fenoménu jménem Warcraft, mohou mít 
dojem, že tenhle příběh už znají. A částečně mají i pravdu, protože První střet je oficiální 
románovou adaptací výše zmíněného snímku. 
 
Nebyla by to ale Christie Golden, aby citlivě nedoplnila to, co ve filmu chybělo nebo bylo 
pouze naznačeno. Román dává tvůrci přeci jenom trochu jiné možnosti, jak naložit 
s kvalitním příběhem, a autorka, která je ve sdílených světech typu Warcraft jako doma, 
jich využila beze zbytku a s velkým přehledem. Je radost sledovat, jak zdánlivě jednoduchý 
příběh o nucené invazi nabývá takřka epických rozměrů. 
 
Christie Golden totiž vzala všechny ingredience, které budou na fanouška žánru fantasy 
fungovat vždy: přátelství a nenávist mezi různými rasami (orky, lidmi, trpaslíky), roztodivné 
netvory, sebeobětování, zlovolnou magii, zradu a hlavně hrdinství, a přetavila je do 
svébytného příběhu, který navíc obsahuje vše, co dělá Warcraft Warcraftem. 
 
Pokud se vám po Azerothu a jeho hrdinech stýskalo, neměl by vám fantasy román První 
střet, který u nás vydává – jak je jeho dobrým zvykem – ostravské nakladatelství FANTOM 
Print (www.fantomprint.cz), rozhodně chybět v knihovničce… 
 
Anotace: 
Azeroth se ocitá ve válce, když na něj magickým portálem vtrhnou krvelační nájezdníci – orkská 
Horda, která utíká ze svého chřadnoucího domova Draenoru a chystá se obsadit nový svět a zotročit 
jeho obyvatele. Lidé se ale nemíní vzdát bez boje a orkské sekery a vlčí jezdci se brzy poměří se 
stormwindskými meči, trpasličími pistolemi a dalaranskou magií. 
Temná síla, která zničila Draenor, však pronikla i do nového světa a nedokáží ji zastavit žádné bitvy, 
ale pouze spolupráce čtyř hrdinů z obou stran fronty. Orkský náčelník, opovrhovaná míšenka, 
zahořklý rytíř a zneuctěný mág musejí spojit síly a postavit se samotnému Gul‘danovi, zlověstnému 
vůdci Hordy. 
Pokud ho nedokáží porazit, Azeroth a všechny jeho obyvatele, staré i nové, čeká pomalá smrt… 

http://www.fantomprint.cz/
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O autorovi: 

Christie Golden 
Americká autorka fantasy, sci-fi a hororu. Narodila se v roce 1963 v Atlantě, 
ovšem většinu svého života strávila ve městě Arlington ve Virginii. Studovala na 
University of Virginia a rovněž v Cambridgi ve Velké Británii.  
V současné době má na svém kontě více než tři desítky románů a téměř stejný 
počet povídek v různých antologiích. Ačkoli převážně využívá sdílené světy jako 
je World of Warcraft, Starcraft či Star Trek, podařilo se jí prosadit i vlastními 
fantasy romány.  
Žije v Denveru se svým mužem, malířem Michaelem Georgesem, několika 
kočkami a německým ovčákem.  

 
Z cyklu WORLD OF WARCRAFT vybíráme: 
 

Rozsáhlý příběh, miliony fanoušků po celém světě, online hra, knihy, komiksy, přesně to je World of 
Warcraft. Svět plný draků, elfů, nemrtvých, majestátních měst, drsných končin i prastarých lesů, 
které skrývají nejedno tajemství. V létě letošního roku také na stříbrná plátna po celém světě dorazil 
velkofilm Warcraft: První střet, který zajisté ještě více rozšířil řady fanoušků tohoto popkulturního 
fenoménu. 
 
Pro další informace nebo recenzní výtisky se obracejte na: 

 

Alexandra Petáková 
marketing & PR 
E-mail: alexandra@fantomprint.cz 
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