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POPIS KNIHY LOVEC DRAKŮ
Afghánistán, 1975: dvanáctiletý Amír zoufale touží po vítězství v místním turnaji
papírových draků a jeho věrný přítel Hasan mu slíbí pomoc. Ani jeden z nich však netuší,
že toho odpoledne potká Hasana neštěstí, které jim oběma změní život navždy. Amírova
rodina po ruské invazi do Afghánistánu uteče do Ameriky, jednoho dne si však Amír
uvědomí, že se do rodné země ovládané Tálibánem musí vrátit, aby našel to jediné, co ve
světě nezíská: vykoupení.
LOVEC DRAKŮ / THE KITE RUNNER (2007) | ČSFD.CZ
Lov papírových draků patří k nejoblíbenějším hrám afghánských dětí. Dvěma z nich,
nerozlučným kamarádům Hassanovi a Amirovi, ale osudově změnil život, když jejich
přátelství rozbil na padrť. Lovec draků dává nahlédnout do hloubky lidské duše a častého
vztahového nepochopení. Na prostém působení času autor ukazuje běžná lidská pochybení,
která mohou vést k doživotním výčitkám. Celkově se jedná o zajímavé dílo, které určitě
stojí za přečtení. Lovec draků (anglicky: The Kite Runner) je částečně autobiografický
román od amerického spisovatele afghánského původu Khaleda Hosseiniho. Je vyprávěn
retrospektivně v ich-formě . Román vyšel 29. května 2003 v New Yorku . Elektronická
kniha Lovec draků, Afghánistán, 1975: dvanáctiletý Amír zoufale touží po vítězství v
místním turnaji papírových draků a jeho věrný přítel... Strhující drama ze současného
Afghanistánu. Autor, kalifornský lékař, inspirován vlastními vzpomínkami, vypráví příběh
osudových zvratů, jimiž jeho hrdina Amír prochází od dětství na cestě k dospělému
zmoudření nejprve za mírových posledních let afghánské monarchie a poté za sovětské
válečné okupace, na útěku z vlasti a při hledání nového života v. Strhující drama Lovec
draků ze současného Afghanistánu od celosvětově úspěšného autora. Afghánistán, 1975:
dvanáctiletý Amír zoufale touží po vítězství v místním turnaji papírových draků a jeho
věrný přítel Hasan mu slíbí pomoc. Lovec draků je prvotinou Khaleda Hosseina. Ať se na
mě nikdo nehněvá, ale na knize je to znát. Příběh je to silný, to nepochybně, autor vyprávět
umí, o to nic. Kniha Lovec Draků je krásná.. A nechá ve vnímavém člověku stopu.. Autor
zobrazuje Afganistán, jaký byl a jaký je nyní, a do něj zasazuje jedinečný příběh dvou
chlapců z opačných společenských vrstev. Popis: Lov papírových draků patří k
nejoblíbenějším hrám afghánských dětí. Dvěma z nich, nerozlučným kamarádům
Hassanovi a Amirovi, ale osudově změnil život, když jejich přátelství rozbil na padrť. Tak
začíná příběh, který spisovatel Khaled Hosseini vydal ve stejnojmenné knížce, jež se v roce
1995 stala třetím nejprodávanějším titulem na americkém. Lovec draků Strhující drama ze
současného Afghanistánu. Autor, kalifornský lékař, inspirován vlastními vzpomínkami,
vypráví příběh osudových zvratů, jimiž jeho hrdina Amír prochází od dětství na cestě k
dospělému zmoudření nejprve za mírových posledních let. Khaled Hosseini: Lovec draků,
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přel.Eva Kondrysová, Rozmluvy, Praha 2007, 360 stran. Khaled Hosseini (1965) je
autorem dvou beletristických knih.V roce 2003 vydal Lovce draků (The Kite Runner, česky
2007) a v roce 2007 Tisíce planoucích sluncí (A Thousand Splendid Suns, česky 2008)..
Autor, americký lékař afghánského původu, se ve svých vzpomínkách vrací do těžce.
Lovec draků - audiokniha obsahuje příběh plný osudových zvratů v životě afghánského
chlapce Amíra, který po útěku z vlasti hledá nový život v emigraci. Lovec draků Nominace
na Oscara za nejlepší hudbu. Sedíc v hospodě u pátého piva dostávám esemesku od jedné
překrásné slečny, kterou jsem právě potkal, jestli se prý nechci stavit na skleničku vína a
nějaký pěkný film. Na kuráž do sebe házím dva kousky navíc a vyrážím. Kniha: Lovec
draků - Hosseini, Khaled ; Strhující drama ze současného Afghanistánu. Autor, kalifornský
lékař, inspirován vlastními vzpomínkami, vypráví příběh osudových zvratů, jimiž jeho
hrdina Amír prochází od. Afghánistán, 1975: dvanáctiletý Amír zoufale touží po vítězství v
místním turnaji papírových draků a jeho věrný přítel Hasan mu slíbí pomoc.
LOVEC DRAKŮ - KHALED HOSSEINI | DATABÁZE KNIH
Lovec draků - tak to je nádherná kniha. Nemohla jsem se od ní vůbec odtrhnout, tak co jen
šlo, jsem odložila nebo zanedbala. Kniha je čtivá, strhující, dojemná, smutná... A pro toho,
kdo zrovna nezbožňuje lehce patetické příběhy, by Lovec draků rozhodně mohl mít přínos
coby sonda do islámského světa, do jeho mravů a zvyků. To, že knihu napsal člověk
původem z Afghánistánu, ji dává punc vypovídací hodnoty. Lov papírových draků patří k
nejoblíbenějším hrám afghánských dětí. Dvěma z nich, nerozlučným kamarádům
Hassanovi a Amirovi, ale osudově změnil život, když jejich přátelství rozbil na padrť.
Anglické vydání druhého románu autora bestselleru Lovec draků. Mariam is only fifteen
when she is sent to Kabul to marry Rasheed. Nearly two decades later, a friendship grows
between Mariam and a local teenager, Laila.... Khaled Hosseini, Lovec draků Alžběta
Glancová, A2, 15.4.2009 Román má formu pohádky, která pracuje s těmi nejvážnějšími
tématy tou nejjasnější a nejsrozumitelnější formou. Nádherný a smutný příběh o přátelství,
naději a válce. Kniha je velmi čtivě napsaná, okamžitě mě chytla za srdce, a při jedné scéně
jsem měla opravdu slzy na krajíčku, jak mi bylo hlavního hrdiny líto. Lovec draků hrábne
čtenáři do svědomí 20. prosince 2007 3:19 , aktualizováno 3:19 Stal jsem se, čím jsem
dnes, ve dvanácti letech, jednoho studeného a zamračeného zimního dne roku 1975. Lov
papírových draků patří k nejoblíbenějším hrám afghánských dětí. Dvěma z nich,
nerozlučným kamarádům Hassanovi a Amirovi, ale osudově změnil život, když jejich
přátelství rozbil na padrť. A Lovec draků knihou o nezměnitelném osudu, který nutí
Afghánce žít se svou vlastí, i když jsou v emigraci za oceánem. Khaled Hosseini: Lovec
draků. Překlad Eva Kondrysová. 360 stran, náklad a cena neuvedeny. Vydala nakladatelství
mozArt a Ruzmluvy, Praha 2007. Lovec draků vypráví příběh Amíra a chlapce Hasana,
který se mu kromě služebníka stal i nejoddanějším přítelem. Amír dospívá uprostřed
nejistoty sovětské okupace a později je donucen před hrozícím nebezpečím ze strany
Talibanu utéct se svým otcem z vlasti do Ameriky. Kniha: Lovec draků - Hosseini, Khaled ;
Afghánistán, 1975: dvanáctiletý Amír zoufale touží po vítězství v místním turnaji
papírových draků a jeho věrný přítel Hasan mu slíbí pomoc. Ani jeden z nich však netuší,
že. Hosseini Khaled (překlad Kondrysová Eva) . Lovec draků. V originále „The Kite
Runner" Strhující drama ze současného Afghanistánu. Autor, kalifornský lékař, inspirován
vlastními vzpomínkami, vypráví příběh osudových zvratů, jimiž jeho hrdina Amír prochází
od dětství na cestě k dospělému zmoudření nejprve za mírových posledních let afgh.
monarchie a poté. Lovci draků Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za
každým rohem! Je nám líto, tento pořad už nemůžeme na internetu vysílat, práva pro videa
skončila. Postavy. Gwizdo. Lian-ču. Upovídaný lovec draků se rád žene do nebezpečí, když
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jde o zisk. Knižní prvotina autora afghánského původu vyšla v roce 2003 v nakladatelství
Bloomsbury. Na český trh se dostává v letošním roce pod názvem Lovec draků,
vydavatelem je nakladatelství Leda.
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