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- Mario Puzo ke stažení PDF Jedinečná
luxusní, ilustrovaná edice tří jedinečných

slavných, mistrovských mafiánských románů!
- Součástí románů je 50 originálních ilustrací
inspirovaných kultovním filmem - Luxusní
vydání je vloženo do pouzdra ve tvaru

dárkové krabice na whisky - Do svazku je
vlepená červená lacetka s mosazným nábojem
9mm Luger - V knize jsou díky kombinaci
speciálních technik 3 průstřely ráže 9mm -
Vazba je potažená imitací černé kůže se

slepotiskem - Červená ořízka dodává knize
punc výjimečnosti KMOTR Maria Puza a
jeho hlavní hrdina, don Corleone, patří už

více než čtyřicet let ke kultovním dílům, resp.
postavám světové literatury. Historie krvavé

války jeho klanu proti několika dalším
famigliím ve 40. letech 20. století dokázala
zachytit klasickou mafii v konkrétní době a

místech, kde existuje dodnes. Stejnou
popularitu i ocenění si získala také třídílná
filmová adaptace této „americké ságy“

newyorského podsvětí, k níž scénáře napsal
sám Puzo a režie se ujal Francis Ford

Coppola. Ve snímcích zazářili mimo jiné
Marlon Brando, Diane Keatonová a Al

Pacino. SICILIÁN Maria Puza vypráví příběh
o hrůzných a neúprosných pravidlech mafie,
zasazený do samého srdce jejího světa, do
míst, kde se tato tajná společnost v půli 19.
století zrodila. Michael Corleone, syn dona
Corleona, je na nuceném pobytu v Palermu.
Těsně před návratem do Ameriky dostává od
svého otce za úkol zachránit muže jménem
Salvatore Guiliano, legendu, žijící idol všech
Sicilčanů, jenž svádí souboj jak proti vládě,
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tak proti místnímu donovi Crocemu. Puzo se
inspiroval skutečným osudem sicilského
bandity, největšího hrdiny od dob slavného
Garibaldiho. CORLEONE scenáristy Maria
Puza a prozaika Eda Falca je působivý román
o tradici a násilí, oddanosti a zradě. Situován
do 30. let minulého století, doby hospodářské
krize a rozmachu organizovaného zločinu,

líčí vzestup Vita Corleona do pozice
newyorského bosse všech bossů, jemuž v
první řadě leží na srdci jeho rodina. Mladší
děti, Michael, Fredo a Connie, chodí ještě do

školy, adoptivní syn Tom Hagen je na
vysoké, avšak starosti mu dělá Sonny,

nepřizpůsobivý nejstarší potomek, který se
nechce stát obchodníkem, ale rozhodl se

vydat v otcových stopách...
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