
Otázka: Kdy vydáte Trůn lebek Petera V. Bretta? 
 
Vzhledem k velmi častým dotazům na termín českého vydání čtvrtého dílu Démonského 
cyklu bychom zájemce chtěli touto cestou informovat, že reálně knihu chystáme na říjen 
letošního roku. V tuto chvíli je hotový překlad a probíhají redakční práce. Vzhledem 
k rozsahu textu budeme rádi, pokud se vydání v plánovaném termínu podaří realizovat.  
Obecně lze říci, že na podzim dosahuje produkce všech nakladatelů svého maxima, knižní trh 
je doslova zavalený knižními novinkami, tiskové stroje jedou naplno a výrobní lhůty tiskáren 
se prodlužují. Proto vás, milí čtenáři, prosíme, buďte shovívaví, pokud se přes veškerou snahu 
všech, kteří na českém vydání pracují, stanovený termín zdrží. Podaří-li se Trůn lebek vydat 
do konce listopadu, budeme spokojeni.  
 
„Užíval jsem si Démonský cyklus Petera Bretta skrz naskrz od samého začátku, a poslední 
přírůstek, TRŮN LEBEK, mi opět imponuje… Líčení charakterů je stále precizní a postavy 
buď dále rostou a dospívají a odhalují své skryté stránky, nebo naberou nějakou ostrou (a 
přesto zcela věrohodnou) obrátku.“ 

-Fantasy Literature 
 
 

 
 
„Brett přesně ví, co dělá… Tento díl je veden ve velmi rovnoměrném tempu – má pomalý tah, 
přičemž se povětšinou soustředí na mezilidské vztahy mezi různými postavami. Celý díl je 
průběžně opepřený mnoha klíčovými akčními scénami. Démoni jsou tu přidaní převážně jako 
koření; Brett si buduje svět a postavy, aby vyprávěl svou epickou fantasy způsobem jak 
osobně lidským, tak globálně komplexním. Trůn lebek je stránkožrout, a dost pravděpodobně 
je zatím nejlepší.“  

-Starburst Magazine 
 
 



 
 
Na závěr přikládáme pracovní verzi anotace, která se může od konečného znění na přebalu 
knihy drobně lišit: 
 
Krasijský Trůn lebek zůstává prázdný.  
Trůn sestavený z lebek padlých vojevůdců a démonských princů je sídlem cti a prastaré 
mocné magie, která drží démony v šachu. Z tohoto trůnu chtěl Ahmann Jardir dobýt celý svět 
a vybudovat jednotnou armádu, která by vytáhla do boje a skoncovala s démonskou válkou 
jednou provždy. 
Jenže Arlen Sedlák, Tetovaný, se proti tomuto plánu vzepřel. Vyzval Jardira na souboj a ten 
na něj musel přistoupit, aby si zachoval čest. A než aby riskoval porážku, oba je raději svrhl 
ze srázu, čímž obral svět o spasitele a zároveň spustil boj o následnictví, který může 
Svobodná města Thesy rozdělit. 
Na jihu musí Jardirova první manželka Inevera najít způsob, jak zabránit synům, hnaným 
snahou uplatnit nárok na trůn, aby se navzájem zabili a zavlekli tak svůj lid do občanské 
války. 
Na severu se Leesha Papírova a Rojer Půlručka pracně snaží sjednat mezi Angierským a 
Milnským vévodstvím spojenectví proti Krasijcům dřív, než bude pozdě. V této křížové palbě 
uvázne Laktonské vévodství – bohaté, nechráněné, zralé na dobytí. 
A jadrnci mezitím stále nabírají na síle. Bez Arlena a Jardira se asi nenajde nikdo tak silný, 
kdo by je zastavil. O osudu obou pohřešovaných mužů možná něco ví jen Renna Sedlákova. 
Jenže i ta zmizela…  
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