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ltteránnícb

postav

Ínterprotrl eutorow
otáaka aerttqlmí.

psod'a&ten nysřeuel;tckóho rá$mr ěetrt.ýcb
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r4peháaet od d"gt cbgařonýclr v pov{ůcat od'

vědaí sp€ c Í€ l tzacgg

nE dené období (pcd'ěbnad-
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oponenší 6lŮvšk't.,'lnt
*baraktert"etlcká
aabrbenogt netsob!'a
raBtřít

qýšE'l Jebo postavy.

dy btstortoká

Jako apectalí.gte

se všah' YoJ *í'šek nezabýval

Ba ponocnó vě-

oyateuatlc}y

dobou

síříbo
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a

áí1 vg svón

g {&va} tE v roghorgreg& gř*.balně poanat. sapkg*
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od ostatnÍch

k srffitl. Ladtg].avn Pohrobka.

kter6

svsatnl řadyl

PotÍb.

í"Jev tom r*něnr nápad.ně 1í$t1.o
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1 ) .lta přík].a*u príneezny Wil.}o a Krakati.inr to nater!.á}en
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