KVÍZ PRO ČTENÁŘE:

Jak znáte knihy, které čtete?

1. Na obálce románu Aleny Mornštajnové Hana je zobrazena jistá důležitá
součást silného příběhu. Která z následujících laskomin to je?
a) syreček

b) věneček

c) rakvička

2. Ve kterém městě se odehrává děj románu Paola Coelha Veronika se
rozhodla zemřít?
a) Praha

b) Gdaňsk

c) Lublaň

3. Svět v Londýně, svět pod Londýnem, spletité trasy metra i dávné
mytologie. Jak se jmenuje populární fantasy román Neila Gaimana?
a) Kudykam

b) Odnikud

c) Nikdykde

4. Nobelova cena za literaturu (ale také za fyziku, lékařství či mír) je
každoročně udělována už od roku 1901. Všeobecně je považována za
nejprestižnější ocenění. V jakém městě sídlí akademie, která tuto cenu
udílí?
a) Paříž

b) Stockholm

c) Székesfehérvár

5. Slovo pábitel je výtvorem spisovatele Bohumila Hrabala. Koho tento
pojem označuje?
a) člověka se zálibou v mlčení, který má natolik bohatou fantazii, že
nepotřebuje používat slova
b) člověka se zálibou v nicotě, který nejraději spí

c) člověka se zálibou ve vyprávění, který si rád domýšlí, zkresluje realitu a
hledá krásu ve všednostech

6. V roce 2005 vydal mladý australský autor Markus Zusak román Zlodějka
knih, který se záhy stal mezinárodním bestsellerem. Kdo je vypravěčem
příběhu?
a) straka

b) slunce

c) smrt

7. „Kde udělali soudruzi z NDR chybu?“
Tato dnes již zlidovělá a z filmové adaptace známá věta pochází z knihy
Petra Šabacha, která se jmenuje:
a) Opilé banány

b) Hovno hoří

c) Babičky

8. Která z následujících postav NENÍ v příběhu Alenka v říši divů Lewise
Carolla?
a) Plch

b) Kočka Šklíba

c) Drak Mrak

9. Americký spisovatel Nicholas Sparks patří ve svém žánru mezi velmi
populární autory. Napsal například knihy Nezapomenutelná cesta,
Poslední píseň nebo To nejlepší z nás. Do jakého žánru se autor řadí?
a) horory

b) kuchařky

c) romány pro ženy

10. První román Patrika Hartla vypráví příběh čtyř kamarádů, kteří se
dvacet let po maturitě zamýšlí nad svým životem. Jak se jeden z nich
jmenuje?
a) Mejdlo

b) Ručník

c) Šámpón

11. Spisovatelka a scénáristka Petra Soukupová je nejen laureátkou
Magnesie Litery a Ceny Jiřího Ortena, je rovněž autorkou scénáře seriálu
a) Comeback

b) Ordinace v růžové zahradě 2

c) Ulice

12. Jakuba Katalpa je pseudonym vynikající spisovatelky a autorky románů
jako Němci, Doupě či Zuzanin dech. Skutečným jménem se Katalpa
jmenuje:
a) Kateřina Jakubová b) Tereza Jandová

c) Jana Katalpová
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