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     Brian W. Aldiss se narodil v roce1925 v Derehamu, Anglii. Působil jako voják, po válce se stal

knikupcem. Od roku 1958 se vydal na svou profesionální spisovatelsko dráhu a vydal svou první

románovou prvotinu NONSTOP. Dále napsal knihy Skleník, Temné světelné roky, Pokolení starců,

Malacijská tapisérie a Druhý ostrov Doktora Moreau.

     

     Děj knihy se odehrává někdy okolo roku 2538 v kosmické lodi Velký pes, která měla doletět na

Novou Zemi a tam vysadit osadníky, neboť naše Země začínala být už neobyvatelná. Jenže při

návratu zpět se do pitné vody na lodi dostala bílkovina, která vyhubila polovinu posádky. Ti co

přežili se změnili natolik, že se už nedali považovat za lidi. Když se loď dostala na oběžnou dráhu

Země, tak lidé zde vysadili tým, který měl pečovat o bývalou posádku a zajistit, aby se nedozvěděli,

že žijí na lodi. Jenže se to zvrtlo a noví lidé začínali po kouskách odhalovat pravou skutečnost.

     Ukázka z díla : 

       „Co je to? Slunce?" zeptal se.

      Complain přikývl.

      „Máti v očích!" vykřikl kněz a zavrávoral. „Je kulatý'

  A já vždycky myslel, že musí být čtvercový jako  orientační světla

      Zac Deight přistoupil k vysílačce. Když ji bral do třesoucích se rukou, otočil se k nim.

      „Teď už se to můžete klidně dozvědět," řekl. „Ať se stane co chce, můžu vám to říct. 

Ta planeta je Země "

  Cože, vyhrkl Complain. V hlavě se mu zrovna roztočil



 šíleny kolotoč. „Lžeš, Deighte! Určitě lžeš! Tohle není Země

 vím, ze to nemůže být Země."

      Stařec se rozplakal. Po tvářích mu stékal dlouhý proud

 slz, nesnažil se ho však setřít.

      "Musíte se to jednou dozvědět," říkal. „Tolik jste trpě-

 li. .. příliš mnoho. Je to Země - ale vy na ni nemůžete. Dale-

 ka pouť . Daleká pouť musí trvat věčně ... Je to jen jedna

 z krutých skutečností."                             

     Complain sevřel jeho vyzáblý krk.

       Poslouchej, Deighte," vrčel, „jestli tohle je Země tak

 proč na ni nejsme? A kdo jsi ty? A Vetřelci? Obři? Co jste zač?

 ,,Jsme – jsme ze Země,“ chroptěl ZAc Deight a ochable

 škubal rukama. Complain, obličej znetvořený vztekem, s ním

 třásl jako s ponikovým kmenem vyrvaným z kořenů. Marap-

 per se pokoušel něco říct a tahal Complaina za ruku. Com-

 plainovo sevření sílilo a Deight byl stále víc a víc rudý Nara-

zili do skafandrů. Dva se s rachotem zřítily na zem; vzápětí

pres ně spadli sami. Na podlaze se Marapperovi konečně

podařilo uvolnit Complainovy prsty ze starcova krku

,,Zbláznil ses, Royi?“ lapal po dechu, ,,copak ses úplně zbláznil? Vždyťs ho málem uškrtil!“

     „Slyšels co tvrdí?" zařval na něj Complain. „Jsme obětí hrozného spiknutí —"

      Ať nejdřív zavolá Malého psa - to nejdřív. Jen on umí

to rádio spustit. Teprv pak ho můžeš zkusit zabít a vyptávat se

sám.

     Jedná se o román. Velice často se zde střídají dlouhá souvětí s krátkými výstižnými větami. Celý

příběh je protkán přímou řečí postav. Často zde jsou používány odstavce.

     Kniha se mi velice líbila, neboť mě zaujal příběh a místo, kdese děj odehrává..

     Literatura a zdroje : kniha NONSTOP
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