
PoloSvět: Zima

Kolik zlosynů se může sejít na jednom místě? Ve virtuální simulaci PoloSvět nechybí nikdo: inkvizitor Torquemada, revolucionář
Robespierre, nacista Heydrich, divous Rasputin, ani velký mystifikátor Aleister Crowley.

První díl světově úspěšné tetralogie PoloSvět začíná Zimou… PoloSvět je nejpokročilejší počítačová simulace, která kdy byla
americkou vládou vyvinuta. Jejím cílem bylo připravit vojáky na strašlivé podmínky při vedení současných válek. Virtuální
PoloSvět je tak odsouzený k nekončící občanské válce. Třicet milionů jeho digitálních obyvatel ovládají vybraní duplikovaní
nejkrutější tyrani.

Nějakou dobu to vypadá, že se nemůže nic stát. Avšak něco se v PoloSvětě zvrtne a Norma, dcera prezidenta Spojených států
amerických, v něm uvízne. Unese ji jeden z nejproslulejších tyranů všech dob: duplikát Reinharda Heydricha. Podaří se Normu
zachránit? Na pomoc je jí vyslána osmnáctiletá jazzová zpěvačka Ella Thomasová. Když Ella vstoupí do PoloSvěta, postupně
zjišťuje, že není všechno takové, jak se na první pohled zdá. Virtuální zdi totiž jen s námahou zadržují zlo uvnitř PoloSvěta a ten
skutečný svět, v němž lidé žijí, je v mnohem větším nebezpečí, než si kdo uvědomuje…

Druhý díl strhující série s názvem PoloSvět: JARO vychází 18. 4. 2012 v Nakladatelství JOTA!

Oficiální webové stránky knihy: www.thedemi-monde.com

Rod Rees prožil svůj dosavadní život na cestách po Africe, Středním východu, Bangladéši a na nějakou dobu se usadil v Kataru,
Teheránu a Moskvě. Budoval farmaceutické továrny v Dháce, zřizoval satelitní komunikační síť v Moskvě, koncipoval a
projektoval jazzový hotel ve Velké Británii. Nyní se plně věnuje dráze spisovatele.

„Umělecké dílo… Temný bratranec Zeměplochy.“

Stephen Baxter, spisovatel

„S humorem a důvtipem zkoumá Rod Rees ve svém svižném a akčním eposu nejhlubší dilemata lidského života.“

The Fringe Magazine

„V té nejlepší tradici steam punku se Polo-svět odehrává v pozdní viktoriánské éře a překypuje postavami jako Reinhard
Heydrich, Aleister Crowley, Shaka Zulu nebo Rasputin… Brilantní kniha!“

Library Thing
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