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POPIS KNIHY ČÁP A LOLA
Čáp a Lola je předposlední a zároveň co se týče tématu zásadní kniha, předčasně zesnulého
polského spisovatele Mirosława Nahacze. Je oceňována jako „generační román“ lidí
dospívajících na konci 90. let 20. století, přibližuje jejich snahu o vymezení se vůči
složitému a často nesrozumitelnému světu a hledání svého místa v něm. Postavám k
orientaci pomáhá užívání drog, v knize nazývaných „měniče času“, jež jsou podstatným
prvkem příběhu a jejichž dealerem je záhadná postava Čápa. V „měničích času“ mohou být
rozpuštěny některé části reality – podobně jako i rozličné texty – od bible přes beletrii po
pornografii. Vypravěč při hledání dívky jménem Lola putuje snovým prostředím, kde
jakoby z mlhy vystupují různé postavy, které mohou být skutečné, ale mohou to být i
halucinační přízraky. Otevíráním bran do jiných světů se čtenáři (i hrdinům samotným)
nabízí naděje, že dojde k průlomu, že skončí agonie nihilismu a bude zažehnána
všudypřítomná hrozba apokalypsy. Andrzej Stasiuk text charakterizoval takto: „Během
četby má čtenář pocit, že kniha nebyla napsaná, ale že ji autorovi někdo nadiktoval. Při
četbě slyší čtenář hlas, který nepatří žádné konkrétní osobě, jeho zvuk je však velice živý a
tělesný.“
ČÁP A LOLA - MIROSŁAW NAHACZ | KOSMAS.CZ - VAŠE
Čáp a Lola je totiž především zvláštní syntézou starého a nového. Ač autorem halucinační
prózy, jsou Nahaczovy hodnoty ve své podstatě bolestně tradiční. Hlavní hrdina vyprávění v
první osobě putuje světy na hranici snů a skutečnosti nikoli jako experimentátor, ale jako
Odysseus, který touží po návratu domů. Čáp a Lola je předposlední a zároveň co se týče
tématu zásadní kniha, předčasně zesnulého polského spisovatele Mirosława Nahacze. Je
oceňována jako „generační román" lidí dospívajících na konci 90. let 20. století, přibližuje
jejich snahu o vymezení se vůči složitému a často nesrozumitelnému světu a. Čáp a Lola je
zvláštní kniha, která hrdinu i čtenáře vrhá do světa, jehož kontury jsou nejisté, splývají a
rozpadají se. Je to možná vyčerpávající, ale metafyzické dobrodružství. Čáp a Lola je
předposlední a zároveň co se týče tématu zásadní kniha, předčasně zesnulého polského
spisovatele Mirosława Nahacze. Denně více než 30 000 prodaných položek a každou
vteřinu nové nabídky. U nás nakoupíte nebo prodáte, co potřebujete! Postaráme se o
bezpečné a pohodlné obchodování. Čáp a Lola je předposlední a zároveň co se týče tématu
zásadní kniha, předčasně zesnulého polského spisovatele Mirosława Nahacze. Čáp a Lola je
předposlední a zároveň co se týče tématu zásadní kniha předčasně zesnulého polského
spisovatele Mirosława Nahacze. Čáp a Lola je předposlední a zároveň co se týče tématu
zásadní kniha, předčasně zesnulého polského spisovatele Mirosława Nahacze. Čáp a Lola je
předposlední a zároveň co se týče tématu zásadní kniha, předčasně zesnulého polského
spisovatele Mirosława Nahacze. Čáp a Lola je předposlední a zároveň co se týče tématu
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zásadní kniha, předčasně zesnulého polského spisovatele Mirosława Nahacze. ČBDB.cz Databáze knih. Životopisy autorů a jejich díla. Rozsáhlá knižní databáze. Kniha: Princip
Lola dokonalost světa - Egli ; Snad nikdy předtím nebylo o tématu „láska" pojednáváno
takovým způsobem. Autor ukazuje, proč je láska ekonomickým a fyzikálním tématem, a
dokládá, že pomocí lásky lze vyřešit každý Bocian i Lola (Čáp a Lola) se odehrává ve
Varšavě, v šedé metropoli postkomunistických sídlišť a globálního konzumu. Partička
kamarádů požívá podivné drogy, „časových měničů", v nichž jsou rozpuštěny rozličné texty
a jejich všehochuť - pornografie, noviny, Bible, beletrie - podle momentální nálady a. Čáp
a Lola Mirosława Nahacze Polský spisovatel Mirosław Nahacz (1984-2007) byl jedním z
nejtalentovanějších spisovatelů mladé generace. V románu Čáp a Lola se setkáváme s
rozpadajícím se, fantasmagorickým světem … Čáp a Lola Polsko na konci 90. let 20.
století. Pokud se člověk nechce stát jen dalším klonem kolemjdoucího, vyprázdněnou
schránkou na dopisy, stejnou jako milióny dalších, a čekající na obálku s výhrou, nezbývá
mu než počkat ve stinném koutu náměstí na Čápa.
KNIHA: ČÁP A LOLA - MIROSŁAW NAHACZ | KNIHY.ABZ.CZ
No copies of this book were found in stock from 725 online book stores and marketplaces..
Alert me when this book becomes available. Čáp a Lola-- autor: Nahacz Mirosław.
Komentáře ke slovu narkoman » přidat nový komentář. Provozovatel na tomto webu
zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a
marketing. Více informací Při poskytování služeb nám pomáhají soubory
cookies.Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s jejich užíváním. Více informací
Miroslav Nahacz Čáp a Lola Andrzej Stasiuk Cestou do Bagdadu +John Cheever Věznice
Falconer Julian Stryjkowski Hostinec Gilles Rozier Láska bez odporu Andrzej Stasiuk Jak
jsem se stal spisovatelem. INTERIÉR ČÁP Praha 2 Kuchyne a obyvak.jpg. Vzorový byt v
projektu Rezidence Baarova, Praha. Kuchyně INTUO, lak vysoký lesk. Interiér ČÁP
Kuchyňské Studio www.kuchyne-cap.cz.. Lola & Liza 259,-Kč Sleva 35% Štítky Kupte
nebo prodejte knihy z nakladatelství Dybbuk v online antikvariátu TrhKnih.cz Po čtenářsky
velmi oblíbeném románu v povídkách Jednou nohou v blázinci přichází Simona Monyová s
další humoristickou sbírkou Já o koze, on o voze... M. NAHACZ: Bocian i Lola (česky Čáp
a Lola, 2009) D. ODIJA: Tartak K. ORŁO Ś: Drewniane mosty ; Dziewczyna z ganku
(česky povídky Smrt cikánského krále, Internetové knihkupectví ABZ Vám přináší zábavu,
poučení, radost, vědomosti, napětí i vášeň a mnoho dalšího formou knih více než 10 let.
Tajemný Čáp a nesrozumitelná Lola, aneb tvrdá romance polské drogov Mladá polská
generace prozaiků, kterou pro české čtenáře neúnavně objevuje a výborně překládá Bára
Gregorová, má spoustu společných rysů. Hledáte tipy na dárky? U nás najdete originální
dárky pro muže, vánoční dárky pro děti, vtipné dárky pro kamarády, romantické dárky pro
ženy, svatební Češki režiser František Čap joj je tada pružio priliku da se pokaže u ulozi
Marije, Petrove sestre, a film je sniman po scenariju Vladimira Paskaljevića. To je bio prvi
korak u, kako se poslije pokazalo, maestralnoj karijeri ove glumice, a u taj magični svijet
je ušla sa petnaest godina. 1 200 Kč Dámské hodinky Fossil ES4245 . Módní hodinky
Fossil z kolekce Atwater. Ideální doplněk pro ženy upřednostňující analogové a odélníkové
hodinky. Uvnitř odolného, 7 mm vysokého pouzdra, které tvoří kvalitní ocel, najdete
spolehlivý bateriový (quartz) strojek pohánějící v průměru 28 mm široký ciferník.
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