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POPIS KNIHY MALÝ KAMARÁD
Donna Tarttová ve svém druhém románu Malý kamarád (po němž následoval světoznámý
román Stehlík, za který v roce 2014 získala Pulitzerovu cenu) brilantně zachycuje dusivou
atmosféru upadajícího jižanského městečka, kde stále doutnají rasové a společenské
konflikty, ze slávy bývalé honorace zbyly už jen trosky a pod zdánlivě ospalým povrchem
číhají skryté hrozby. V městečku Alexandrie ve státě Mississippi dojde k tragédii – na
Svátek matek je devítiletý Robin Cleve nalezen oběšený na stromě na zahradě před domem
svých rodičů. Jeho vražda není nikdy objasněna a rodina se ze ztráty jediného syna nikdy
nevzpamatuje. O jedenáct let později se do pátrání na vlastní pěst pouští chlapcova mladší
sestra Harrieta, které v době neštěstí nebyl ještě ani rok. Uzavřené, ne právě milé a až
nezdravě inteligentní děvčátko, k jehož vzorům patří kapitán Scott, Harry Houdini a
Sherlock Holmes, se o prázdninách rozhodne, že s pomocí svého jediného kamaráda
Hellyho bratrova vraha nejen najde, ale také náležitě potrestá. Co na tom, že většina
pamětníků odmítá o celé záležitosti mluvit, že těch pár svědectví, která děti přece jenom
získají, nepůsobí zrovna spolehlivě a že chybějí jakékoli důkazy? Pátrání, které zpočátku
vypadá jako celkem nevinná dětská hra, se záhy zvrtne v nebezpečné dobrodružství, při
němž se dá snadno přijít k úhoně. Zvlášť když malí mstitelé zkříží cestu vyšinutému
místnímu výrobci drog a několika dalším členům jeho poněkud zvláštní rodiny. Donna
Tarttová (*1963) patří k nejuznávanějším americkým autorům současnosti, přestože
napsala zatím jen tři romány, Tajná historie (The Secret History, 1992), Malý kamarád
(The Little Friend, 2002) a Stehlík (The Goldfinch, 2013). Její psaní charakterizuje
vypravěčská poctivost, myšlenková hloubka a neuspěchaná prokomponovanost – ne
náhodou vznikal každý z jejích románů dlouhá léta. Za své dílo obdržela Donna Tarttová
řadu ocenění, včetně nejprestižnější americké literární ceny, Pulitzer Prize. Její knihy byly
přeloženy do jednatřiceti světových jazyků.
MALÝ KAMARÁD - DONNA TARTT | DATABÁZE KNIH
Donna Tarttová ve svém druhém románu Malý kamarád (po němž následoval světoznámý
román Stehlík, za který v roce 2014 získala Pulitzerovu cenu) brilantně zachycuje dusivou
atmosféru upadajícího jižanského městečka, kde stále doutnají rasové a společenské
konflikty, ze slávy bývalé honorace zbyly už jen trosky a pod zdánlivě ospal ým povrchem
číhají skryté. Malý kamarád, tedy román, který napsala Donna Tarttová před Stehlíkem
Charlotta Cleveová si bude smrt svého syna vyčítat po celý zbytek života, neboť se onoho
osudného dne rozhodla, že Svátek matek oslaví rodinnou večeří v šest hodin, a nikoli
obědem v poledne po bohoslužbě,. Donna Tarttová (*1963) Patří k nejuznávanějším
americkým autorům současnosti, přestože napsala zatím jen tři romány, Tajná historie (The
Secret History, 1992), Malý kamarád (The Little Friend, 2002) a Stehlík (The Goldfinch,
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2013). Kniha Malý kamarád [Tarttová Donna]: Na Svátek matek je devítiletý Robin Cleve
nalezen oběšený na stromě na zahradě před domem svých rodičů. O jedenáct let později se
do pátrání nevyjasněné smrti, na vlastní pěst pouští chlapcova mladší sestra. Donna
Tarttová ve svém druhém románu Malý kamarád (po němž následoval světoznámý román
Stehlík, za který v roce 2014 získala Pulitzerovu cenu) brilantně zachycuje dusivou
atmosféru upadajícího jižanského městečka, kde stále doutnají rasové a společenské
konflikty, ze slávy bývalé honorace zbyly už jen trosky a pod zdánlivě ospalým povrchem
číhají skryté. Donna Tarttová (*1963) patří k nejuznávanějším americkým autorům
současnosti, přestože napsala zatím jen tři romány, Tajná historie (The Secret History,
1992), Malý kamarád (The Little Friend, 2002) a Stehlík (The Goldfinch, 2013). Donna
Tarttová (*1963) patří k nejuznávanějším americkým autorům současnosti, přestože
napsala zatím jen tři romány, Tajná historie (The Secret History, 1992), Malý kamarád
(The Little Friend, 2002) a Stehlík (The Goldfinch, 2013). Všechny informace o produktu
Kniha Malý kamarád, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Malý
kamarád. Prohlédněte si cenové nabídky na Malý kamarád - Donna Tarttová od 26 obchodů
na Zboží.cz. Udělejte si přehled o cenách, přečtěte si recenze a hodnocení, zjistěte
dostupnost nebo najděte podobné produkty a vhodné příslušenství. Nakupujte výhodněji!
Malý kamarád 2016, Argo, přeložila Lucie Johnová, 576 stran, 398 korun Bylo to
neobvyklé, protože právě prostřednictvím podobných rodinných diskusí dodávali Cleveovi
svému světu smysl. Kniha: Malý kamarád - Tarttová, Donna ; Strhující příběh jednoho
horkého mississippského léta ze sedmdesátých let 20. století. Malá Harrieta se rozhodne
objasnit a hlavně pomstít vraždu svého bratříčka, který byl před jedenácti lety nalezen
oběšený před domem rodičů. Affenzahn Žabák Finn Malý kamarád Malý batoh Vezměte
všude s sebou svého nejlepšího zvířecího kamaráda- batůžek žabáka Finna a prožívejte
všechny zážitky a dobrodružství společně. Každý batůžek má ručně vyšívané detaily a
reflexní prvky pro větší bezpečnost. Affenzahn malý kamarád- dětský batoh: Velryba Willy
u pinkorblue.cz - Od 850 Kč poštovné zdarma Rychlé doručení Nyní pohodlně nakoupit na
webu! Affenzahn Popis. Dětský batůžek Affenzahn je perfektní společník pro děti od 3 do
5 let. Zvířecí batůžky Affenzahn si prostě zamilujete, jejich detailní zpracování, roztomilý
vzhled a funkční provedení je prostě k sežrání. Donna Tarttová ve svém druhém románu
Malý kamarád (po němž následoval světoznámý román Stehlík, za který v roce 2014 získala
Pulitzerovu cenu) brilantně zachycuje dusivou atmosféru upadajícího jižanského městečka,
kde stále doutnají rasové a společenské konflikty, ze slávy bývalé honorace zbyly už jen
trosky a pod zdánlivě ospal ým povrchem číhají skryté.
MALÝ KAMARÁD - DONNA TARTTOVÁ | KOSMAS.CZ - VAŠE
Kniha Malý kamarád, Donna Tarttová ve svém druhém románu Malý kamarád (po němž
následoval světoznámý román Stehlík, za který v roce 2014 získala Pulitzerovu cenu)...
Donna Tarttová ve svém druhém románu Malý kamarád (po němž následoval světoznámý
román Stehlík, za který v roce 2014 získala Pulitzerovu cenu) brilantně zachycuje dusivou
atmosféru upadajícího jižanského městečka, kde stále doutnají rasové a společenské
konflikty, ze slávy bývalé honorace zbyly už jen trosky a pod zdánlivě ospalým povrchem
číhají skryté. Křečík džungarský: malý velký kamarád. Pokud toužíte po zvířátku, jež je
hravé, roztomilé a relativně nenáročné na prostor, pořiďte si křečíka. Objednávejte knihu
Malý kamarád, kterou napsal autor Donna Tartt, v internetovém knihkupectví
Megaknihy.cz. Rychlé odeslání, skvělé ceny Jedenáct let po smrti svého bratra se
dvanáctiletá Harrieta pouští do pátrání po jeho vrahovi. Výpravný román Donny Tarttové s
názvem Malý kamarád vydalo nakladatelství Argo. Román Malý kamarád podle
nakladatelské anonce: „brilantně zachycuje dusivou atmosféru upadajícího jižanského
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městečka, kde stále doutnají rasové a společenské konflikty, ze slávy bývalé honorace zbyly
už jen trosky a pod zdánlivě ospalým povrchem číhají skryté hrozby." Vrah malého
jižanského chlapce musí být potrestán. Pomsty se ujímá dvanáctiletá sestra zavražděného a
její kamarád. Kdo potřebuje fantaskní světy, když velkolepá dobrodružství čekají kdekoli
kolem nás. Nakažlivě optimistická oslava dětského dovádění v americkém animovaném
seriálu z produkce Cartoon Networku 1 komentář u textu s názvem Malý princ. Kdo jsi
kamarád. Písničky člověk, kamarád, písničky. Top Parfémy. Žádné komentáře u textu s
názvem Kdo jsi kamarád. Kamarádi-vztahy-chování. úkolem je poznat, jaký kamarád volal
. Dětský batoh Affenzahn. Batohy do školky Affenzahn jsou nejlepšími kamarády dětí po
celém světě.Mají svoje speciální schopnosti a vlastnosti. Budou s vámi sdílet nejbláznivější
dobrodružství a jsou to pěkné potvůrky! Kupte knihu Malý kamarád - Donna Tartt s 20%
slevou v eshopu za 318 Kč v knihkupectví Levneucebnice.cz Dětský batoh Affenzahn
Batohy do školky Affenzahn jsou nejlepšími kamarády dětí po celém Elektronická kniha
Malý kamarád [Tarttová Donna]: Na Svátek matek je devítiletý Robin Cleve nalezen
oběšený na stromě na zahradě před domem svých rodičů. O jedenáct let později se do
pátrání nevyjasněné smrti, na vlastní pěst pouští chlapcova mladší sestra. V městečku
Alexandrie ve státě Mississippi dojde k tragédii - na Svátek matek je devítiletý Robin
Cleve nalezen oběšený na stromě na zahradě před domem svých rodičů. Jeho vražda není
nikdy objasněna a rodina se ze ztráty jediného syna nikdy nevzpamatuje. O jedenáct let
později se do pátrání na vlastní pěst pouští
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
1. "POHLEDNICE - ZAHRADA, TRPASLÍK"
2. SMUTEK ANDĚLŮ
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7. "STALIN, NEBO TROCKIJ?: VRAŽEDNÁ RIVALITA MOCI"
8. SMRT - JEDINÁ JISTOTA (APOTEÓZA SKEPSE)
9. POSELSTVÍ ŠAMANŮ
10. MĚLA JSI VŮBEC NĚKDY RODINU?
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