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Cvičíme čárky s matkou světoznámého Harryho Pottera
Joanne Rowlingová britská spisovatelka se proslavila sérií knih o čarodějnickém učni
Harry Potterovi. K psaní se dostala jako samoživitelka koluje pověst o tom že psala
po skotských kavárnách ručně a na psacím stroji aby se vyhla svému nevyhřívanému
bytu. Vydání prvotiny se neobešlo bez problémů. Žádné nakladatelství příběh
neznámé autorky nechtělo vydat protože jej považovalo za nudný nezajímavý a
neperspektivní pro publikování. Teprve třinácté oslovené nakladatelství Bloomsbury
knihu přijalo a vydalo. Na svět se dostal nový světový bestseller který je na knižním
trhu již dvacet let. Krátce po vydání se dočkal první díl zfilmování autorská práva
odkoupilo americké studio Warner Bros. Pictures. Ve filmech trvala autorka na
britských hercích kvůli čemuž sérii nakonec odmítl režírovat Steven Spielberg. Filmy
doplnila divadelní hra Harry Potter a prokleté dítě. Podle médií patří k nejbohatším
ženám ve Velké Británii jako první člověk vydělala přes miliardu dolarů jen za knihy
k nejvlivnějším osobnostem a stala se filantropkou. Tři doplňkové knihy které
najdeme v bradavické školní knihovně a také v každé čarodějnické rodině Famfrpál v
průběhu věků Fantastická zvířata a kde je najít a Bajky barda Beedleho byly vydány
ve prospěch dobročinné nadace podporující sociální spravedlnost.
Vysvětli: bestseller, filantropka.
Vyhledej názvy knih o Harrym Potterovi.
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