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Recenze 

Milion malých střípků 
James Frey ve svých třiadvaceti letech přišel do léčebny, kde má strávit šest 

týdnů. Ocitne se tam se stejnými 

pacienty, kteří jsou ve stejné 

šlamastice jako on sám- soudce, 

bývalý mistr světa v boxu, bývalá 

prostitutka a mafián. 

Kniha začíná v sanatoriu, popisuje 

šest týdnů léčby, a ve vzpomínkách 

hlavního hrdiny se vrací k událostem, 

které ho k léčbě přivedly. 

 

Můj názor na knihu 

Kniha ke mně přišla úplně náhodou, 

když jsem se ptala kamarádů,  

aby mi doporučili knihu. První mě 

zarazil způsob, jakým je kniha psaná, ale po pár stránkách jsem se začetla  

a nemohla jsem se od knihy odtrhnout. Našla jsem v ní spoustu zajímavých 

myšlenek a také naději, že se člověk může změnit, jen musí chtít a že všechno 

ostatní jsou jen výmluvy. Když jsem si přečetla poslední stranu knihy, byla jsem 

hrozně smutná. Smutná z toho, že většina bojovníků stejně opět spadla a jejich 

příběh skončil tragicky. Pak jsem si ale vzpomněla na citát: "Nezáleží na tom, co 

přijde, ale jak to vezmeš." Myslím, že tenhle pán se s tím, co ho kdy potkalo, se 

dokázal vyrovnat skvěle. 

 

 



Dítě zvané „TO“ 

Dave Pelzer do svých čtyř let vyrůstal jako 

normální dítě. Měl tři bratry, matku a otce, kteří 

ho moc milovali. Pak se ale něco zvrtlo a vše se 

úplně změnilo. Matka i otec se opíjeli, hádali se  

a matka si veškerý vztek a nenávist začala vybíjet 

na Daveovi. Začala ho týrat, mlátit, mučit hladem 

a udělala si z něj svého otroka. Chovala se 

k němu hůř než k psovi. Najíst dostával pouze 

zbytky po bratrech a to jen málokdy. 

Její zvrhlé nápady nebraly konce, a kdyby si 

Daveova školní sestra nedělala zápisky o jeho 

modřinách, určitě by ho zabila. 

Můj názor na knihu 

Copak se k této knize dá vůbec něco napsat? 

Matka Davea týrala neskutečným způsobem, 

každou stránkou se mi chtělo brečet víc a víc. 

 

My děti ze stanice Zoo 

Christiane F. se poprvé ve svých dvanácti letech setkala s hašišem, ve třinácti na 

diskotéce s heroinem. Brzy se kvůli svým častým 

návštěvám diskotéky stala na heroinu závislá. Přes 

den chodila do školy, odpoledne si poté na heroin 

vydělávala prostitucí na stanici Zoo. 

Její matka skoro dva roky vůbec netušila o dvojím 

životě své dcery. 

Můj názor na knihu 

Knihy o drogách, závislostech atd. Mám ráda  

a i tahle patří mezi mé oblíbené. Ale myslím, že 

kniha je hodně přeceňovaná a najdou se i lepší díla  



z drogové problematiky. Tím ale nechci říct, že za to nestojí. Jen si myslím, že ji 

lidi až moc „žerou“ a přitom nekoukají na jiná díla. 

Zajímavosti o autorech  

James Frey  

Autor pro svou knihu stvořil "vlastní jazyk". Spočívá v užití např. interpunkce či 

velkých písmen v neobvyklých případech či spojeních. 

Dave Pelzer 

V roce 1996 byl jedním z nosičů olympijské pochodně, symbolu nezdolnosti 

lidského ducha. 

Christane F. 

V roce 2008 Christiana opět propadla drogám a byl jí odebrán její jedenáctiletý 

syn. 

 


