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1. Výchozí text pro interpretaci
John Updike – Králíku, utíkej!
V jeho chování je teď patrný odhodlaný chvat. Mine ve tmě další blok Jacksonovy
ulice. Vpadne do Josefovy, uběhne blok, napůl klusem přelítne další, a už má na dohled svůj
vůz s rozšklebenou maskou karoserie, zaparkovaný v protisměru na téhle straně ulice.
Ohmatá si kapsu a přepadne ho strach. Nemá klíček. Všechno, celý jeho perfektní nápad,
závisí na tom, co vlastně Janice zplichtila. Buď mu zapomněla dát klíček, když odcházel z
domu, anebo se ani nenamáhala vytáhnout ho ze zapalování. Snaží se představit, co je
pravděpodobnější, ale marně. Tak dobře ji nezná. Nikdy hernajs neví, co ta ženská udělá. Ani
ona sama to neví. Pitomeček.“
___________________________________________________________________________
„Králík dojde k obrubníku, ale místo aby zahnul doprava a zamířil kolem bloku, sestoupí z
chodníku s velkolepým pocitem, jako by tahle vedlejší ulička byla širokou řekou, a přejde na
druhou stranu. Chce se přebrodit k další návěji sněhu. Třebaže tento blok dvoupatrových
baráků je navlas stejný jako ten, který opustil, něco ho na něm obšťastňuje, zdá se mu, že
domovní schody a okenní pražce se v koutku jeho oka, čímsi oživlé, cukají a posouvají. Tento
zrakový klam je tak podmanivý, že Králík klopýtne. Mimovolně zdvihne ruce a pocítí vítr
kolem uší už ve chvíli, kdy jeho kroky začnou dupat do dlažby, zpočátku těžce, ale pak jako by
se nenásilně vytrhovaly z jakési slastné ustrašenosti, se znenáhla zlehčují a zrychlují a ztišují a
on utíká. Ach, jak utíká! Utíká.“
(ukázka z románu)

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte ukázku do kontextu celého románu.
2. S využitím první ukázky objasněte, jak se atmosféra provinčního amerického města
Breweru odráží v osudech Harryho a jeho manželky Janice.
3. Stručně interpretujte obsah knihy.
4. Proč získala hlavní postava románu Harry Angstrom přezdívku Králík?
5. Kde vidíte příčinu toho, že Harry žije jako by v kukle a pokud se mu něco nedaří,
řešením je pro něj útěk?
6. Kdo je vypravěčem příběhu? Charakterizujte způsob vypravěčské techniky.
7. Je téma románu aktuální i v dnešní době? Pokud ano, jaké zkušenosti může čtenář
nabýt?

