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5.ročník – Jack London

Jack London
Autor dobrodružné literatury

Jack London – americký spisovatel
• Narozen 1876 v USA, úmrtí 1916 ve věku 40 let.
• Jack London, vlastním jménem John Griffith Chaney, byl
americký povídkář a romanopisec. Narodil se v San Franciscu
jako nemanželský syn. Matka se s otcem rozešla a vzala si
Jacka Londona, kupce a farmáře.
• Již v 15 letech pomáhal London živit rodinu. Roznášel noviny,
rozvážel led, zametal hostince. Pracoval 10 až 18 hodin denně.
V 16 letech si půjčil peníze na plachetnici a přidal se k partě
ústřicových pirátů. Peníze, které si vydělal však za několik dní
utratil v hospodách.
• Nějakou dobu působil London jako pomocník námořní policie.
Později procestoval Spojené státy jako tulák - hobo. V době
zlaté horečky se vydal na Aljašku. Zde sice nezbohatl, ale své
zkušenosti ze severu později uplatnil ve svých povídkách a
románech.

Jack London – americký spisovatel
• Autor již od dětství četl dobrodružnou literaturu,
kterou později začal sám psát. Zpočátku neměl
úspěch. Jeho díla se všem zdála příliš drsná a
nezvyklá. Postupně se však prosadil nejprve svými
povídkami z Aljašky a později i svými romány
• Volání divočiny a povídky z Aljašky - 1903, příběh
psa Bucka, který odchází od lidí, aby se stal
vůdcem vlčí smečky
• Bílý tesák - 1905, kniha vypráví o vlku, v jehož
žilách koluje psí krev a který se nakonec zásluhou
čestného a trpělivého Scotta vrací k člověku

Bílý tesák
• Vlčice Kiča putovala s vlky. Když se přiblížili k lidem, lstí vylákala
jejich psy a pak je zadávila. Jejím partnerem se stal vůdce smečky
Jednooký. Oddělili se od smečky a Kiča brzy porodila pár vlčat.
Jenže mláďata pomřela hladem a zbyl jen šedý vlček. Jednoho dne
se ztratil z jeskyně, kde žil od narození a narazil na indiánskou
vesnici. Navzdory tomu, že byl vlk, zůstal u nich. Pojmenovali ho
Bílý tesák. Vyrostl z něho věrný pes, vůdce psího spřežení. Ale když
jeho majitel Šedý Bobr přijel do města, celý svůj majetek propil a
prodal ho zlému Hezounovi Smithovi. Ten Bílého tesáka týral a
nutil ho zápasit se psy, rysy a posléze i vlky. Stal se z něho
zabijácký samotář. Když ho jednou uviděl mladý pan Weedon
Scott, koupil ho a začal ho učit lásce. Bílý tesák se do něho tak
zamiloval, že bez něj nemohl žít. Weedon ho vzal ke své rodině a
naučil ho milovat je a neubližovat hospodářským zvířatům a psům.
Bílý tesák je ochraňoval. Na konci příběhu má štěňata s Colií.
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