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POPIS KNIHY DOPLAVAT DOMŮ
Francouzská Riviéra, rodinka na dovolené. Osoby a obsazení: Joe je uznávaný básník, jeho
manželka Isabel pracuje jako reportérka. Plus pubertální dcera plus dva rodinní přátelé.
Tuhle idylku naruší neznámá dívka, která se jednou ráno koupe nahá v jejich bazénu. Kitty
je výstřední, nevypočitatelná, možná duševně narušená mladá žena… Během jednoho týdne
se životy všech obrátí naruby.Ukázka z textuKitty zvedla oblázek velký jako její dlaň a
podala ho Nině, aby se skrz něj mohla podívat. Seděly v Nice na jedné veřejné pláži pod
Promenade des Anglais. Kitty prohlásila, že na soukromých plážích se za lehátka a
slunečníky platí horentní sumy. Všichni tam vypadají jako pacienti v nemocnici, běhá jí z
toho mráz po zádech. Slunce jí vypalovalo do voskově bledé tváře růžové fleky.Nina se
poslušně podívala dírou. Spatřila usmívající se mladou ženu, v předním zubu měla vsazený
fialový drahokam. Když oblázek otočila, žena vybalovala z tašky jídlo. Byla tam ještě další
žena, seděla v nízkém pruhovaném plátěném křesílku a v pravé ruce držela vodítko velkého
bílého psa. Ten pes vypadal jako sněžný vlk. Modrooký husky. Nina se mu do těch
modrých očí zadívala dírou v oblázku. Nebyla si tím tak docela jistá, ale připadalo jí, že
sněžný vlk rozvazuje té ženě s drahokamem v zubu tkaničky. Nina to všechno viděla ve
střípcích dírou v kameni. Když se podívala znovu, všimla si, že žena v černém tričku má
jen jednu ruku. Otočila kámen na délku a zašilhala skrz něj přivřeným okem. U plátěného
křesílka stál elektrický invalidní vozík ozdobený mušličkami. Ženy se teď líbaly. Jako
milenky. Když se Nina dívala, jak se k sobě naklánějí, slyšela se dýchat hlasitěji. Celé
prázdniny přemýšlela, co by dělala, kdyby se někdy ocitla o samotě s Claudem. Pozval ji k
sobě do kavárny na cosi, čemu říkal aperitiv. Nebyla si jistá, co to je, a stejně se stalo něco,
čím se všechno změnilo.
KNIHA DOPLAVAT DOMŮ | KNIZNIKLUB.CZ
Doplavat domů je krátká novelka, která ovšem není literární jednohubkou. Její závěr ve vás
bude ještě dlouho rezonovat a její nedořečenost vás nenechá úplně zapomenout. Námět a
délka by lákaly ke čtení někde na pláži,. Doplavat domů je tentokrát kniha, která už
námětem není tak zoufalá i přes cenu, mě děj dokázal zaujmout i chvílemi lehce znepokojit
i nudit. Styl psaní této autorky se řadí mezi průměr s nádechem poetismu, ale kniha není
rozhodně brak, čte se rychle díky svým krátkým kapitolám. Všechny informace o produktu
Kniha Doplavat domů, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze
Doplavat domů. Doplavat domů mi doporučila kamarádka a abych pravdu řekla moc jsem
od knihy nečekala. Její literární vkus není úplně nejlepší. Ovšem kniha mě nakonec mile
překvapila. Doplavat domů je útlá kniha, na první pohled letní oddechová četba, která v
sobě ale skrývá nejedno závažné téma. Psychologický román o tříčlenné anglické rodině,
která si na dovolenou s přáteli pronajme vilu na francouzské Riviéře. Francouzská Riviéra,
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rodinka na dovolené. Osoby a obsazení: Joe je uznávaný básník, jeho manželka Isabel. Plus
pubertální dcera plus dva rodinní přátelé. Tuhle idylku naruší neznámá dívka, která se...
Doplavat domů je tentokrát kniha, která už námětem není tak zoufalá i přes cenu, mě děj
dokázal zaujmout i chvílemi lehce znepokojit i nudit. Styl psaní této autorky se řadí mezi
průměr s nádechem poetismu, ale kniha není rozhodně brak, čte se rychle díky svým
krátkým kapitolám. Francouzská Riviéra, rodinka na dovolené. Osoby a obsazení: Joe je
uznávaný básník, jeho manželka Isabel pracuje jako reportérka. Plus pubertální dcera plus
dva rodinní přátelé. Tuhle idylku naruší neznámá dívka, která se jednou ráno koupe nahá v
jejich bazénu. Kitty je výstřední, nevypočitatelná, možná duševně narušená mladá žena…
Bux.cz přizpůsobujeme vám, čtenářům. Na základě vašeho chování na webu
personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní knížky a produkty. Kupte knihu
Doplavat domů (Deborah Levy) s 17 % slevou za 24 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte
stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky
více než 12 miliónů titulů. Kniha: Doplavat domů (Deborah Levy). Nakupujte knihy online
ve vašem oblíbeném knihkupectví Martinus.cz! K marketingovým účelům a také proto,
abychom vám v budoucnu mohli doporučovat knihy, které by se vám mohly líbit,
potřebujeme uložit do vašeho prohlížeče údaje (cookies). Francouzská Riviéra, rodinka na
dovolené. Osoby a obsazení: Joe je uznávaný básník, jeho manželka Isabel pracuje jako
reportérka. Plus pubertální dcera plus dva rodinní přátelé. Deborah Levy: Doplavat
domů.Přel. Jana Kunová, Euromedia Group - Odeon, Praha, 2014, 160 s. Prázdninová vilka
na francouzském pobřeží. Piniový háj, pod stromy se třpytí bazén. Letní idyla jak z
katalogu cestovní kanceláře. Deborah Levy Doplavat domů 2014, Odeon, přeložila Jana
Kunová . Bazén u prázdninové vily připomínal spíš jezero než lenošivé modré bazény z
dovolenkových prospektů. Doplavat domů · evasamankova Píše se léto roku 1994 a jedna
tříčlenná rodina z Anglie tráví dovolenou spolu s přáteli na Francouzské riviéře. Neděje se
tu nic mimořádného.
DOPLAVAT DOMŮ - DEBORAH LEVY | DATABÁZE KNIH
Psychologický román o tříčlenné anglické rodině, která si na dovolenou s přáteli pronajme
vilu na francouzské Riviéře. Poklidný čas jim rozčeří příchod neznámé dívky a v té chvíli
ještě nikdo ze zúčastněných netuší, jak jim všem změní život. Do edice Světová knihovna
nakladatelství Odeon přibyl v březnu tohoto roku další literární skvost: adept na Bookerovu
cenu 2012, román Doplavat domů.Přečtěte si zábavný příběh plný dramatických zvratů v
pozadí sluncem zalitého francouzského pobřeží! Francouzská Riviéra, rodinka na dovolené.
Osoby a obsazení: Joe je uznávaný básník, jeho manželka Isabel pracuje jako reportérka.
Plus pubertální dcera plus dva rodinní přátelé. Francouzská Riviéra, rodinka na dovolené.
Osoby a obsazení: Joe je uznávaný básník, jeho manželka Isabel pracuje jako reportérka.
Kniha Doplavat domů je napsána jednoduše, možná někdy až příliš. Děj knihy se odehrává
během jednoho týdne, kdy den po dni sledujeme osudy jednotlivých postav. Děj knihy se
odehrává během jednoho týdne, kdy den po dni sledujeme osudy jednotlivých postav.
Doplavat domů Levy Deborah. Francouzská Riviéra, rodinka na dovolené. Osoby a
obsazení: Joe je uznávaný básník, jeho manželka Isabel pracuje jako reportérka. Doplavat
domů Autor: Deborah Levy. Francouzská Riviéra, rodinka na dovolené. Osoby a obsazení:
Joe je uznávaný básník, jeho manželka Isabel pracuje jako reportérka. Plus pubertální
dcera plus dva rodinní přátelé. Tuhle. Neda napadlo, že by mohl přes bazény svých sousedů
doplavat k sobě domů - za svými dcerami a manželkou Lucy! Jenže jak tak křižuje cizí
bazény, povídá s majiteli a čas ubíhá... potkává se s několika ženami své minulosti a když
doplave domů, zjistí,… Levy Deborah (překlad Kunová Jana) . Doplavat domů. V originále
„Swimming Home" Francouzská Riviéra, rodinka na dovolené. Osoby a obsazení: Joe je
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uznávaný básník, jeho manželka Isabel pracuje jako reportérka. Issuu is a digital publishing
platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more
online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Doplavat domů.
Deborah Levy. pevná vazba 249 Kč Ušetříte 220 K č. 29 Kč s DPH. cs Musím domů
doplavat. OpenSubtitles2018.v3. de Ich muss nach Hause schwimmen. cs Mohl doplavat
třeba do Nového Skotska. OpenSubtitles2018.v3. de Er hätte nach Neu-Schottland
abtreiben können. cs Té vaší hraběnce Selanové, řekněte, že může na Aljašku třeba
doplavat, mně je to. Doplavat domů je výborná práca bez zbytočnej vaty a samoúčelného
exhibicionizmu, zachytávajúca skazu a rozpad rodinných pút podmienenú tragickou
neschopnosťou prekročiť vlastný tieň. Britská prozaička, dramatička a básnířka (1959, Jižní
Afrika). Od r. 1968 žije v Británii. Její nejnovější román Doplavat domů se probojoval do
finále Bookerovy ceny 2012
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