Skull uzavírá svou trilogii Temné
bratrstvo neuvěřitelně působivě
a nespočetné příběhové linky
završuje v energickém crescendu.
grimdarkmagazine.com
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Ukázkový příklad toho, co dnes může
žánrová literatura nabídnout.
tor.com

luke scull se narodil v Bristolu a nyní

žije se svou ženou ve Warminsteru. Živí
se jako designér počítačových her. Za
svůj první román Temné bratrstvo (2013;
česky Host 2014), který je úvodním dílem stejnojmenné trilogie, byl nominován ve třech kategoriích na cenu Gemmell Awards 2014 za nejlepší fantasy roku.
Druhým dílem je kniha Meč severu (2015;
česky Host 2015) a celou trilogii zakončuje
Ostří mrtvého muže (2016).

[Scull] si stále drží svůj typický
rukopis — od smutku a brutality přes
naději až po boj antihrdinů proti
zdrcující nepřízni osudu.
grimdarkmagazine.com
Luke Scull přináší fantastický příběh
nabitý akcí, silnými charaktery
a napínavou zápletkou… Temné
bratrstvo z něj dělá talentovaného
debutanta epických fantasy příběhů.
Fantasy Book Critic

Závěr trilogie
Temné bratrstvo

Bývalá povstalkyně Saša a její přítel
z dětství Davarus Cole bojují ve Městě
věží za udržení míru mezi lidmi a Mizejícími, kteří ohrožují nejen město, ale
i zbytek kontinentu. Když Bílá paní vyšle
Davara na jih do Rozdrcených království,
aby mezi padlými hledal spojence, zjistí,
že nejtěžší bitvu bude možná muset svést
sám se sebou.
Díky přátelství s důstojníkem z řad
Mizejících má Polomág Eremul přístup
do Obelisku mezi nové pány Dorminie.
Na vlastní oči tak sleduje, jaká pohroma
se na lidstvo chystá. Ale tváří v tvář moderní technologii Mizejících musí Polomág se svými chabými kouzly spoléhat
jen na svůj důvtip.
A na ledovém severu svádí legendární válečník Brodar Kayne zoufalý boj za
svůj lid. Zápasí však také s časem: starodávné zlo uvězněné pod horami se brzy
dostane ven a nezastaví se, dokud celý
svět neutone v krvi…
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