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Americký spisovatel, syn italských přistěhovalců. Naturalista, sloužil u letectva ve 2. sv. válce.
Hlavní myšlenka:

Přiblížit mafiánský život, a ukázat že vše je o penězích a moci. Nic není nepodplatitelné. Balzakova
slova uvedená jako motto: V pozadí každého velkého majetku je zločin.
Místo a doba děje:

New York roku 1945
Stručný obsah:

Příběh se točí kolem rodiny Corleonových, která ovládá velkou část New Yorku a má silné postavení
v USA. Boss rodiny je Don Vito Corleone, který má politickou a policejní moc, vydělává na hazardních
hrách a dovozu alkoholu. Vše je zakryto rodinným podnikem na dovoz olivového oleje z Itálie. Když
Don Corleone odmítne podporu Shollozovi z rodiny Tattagliů pro převoz drog do USA tak je později
postřelen. (Odmítl porto, že věděl že politici a policie drogy na rozdíl od hazardu a alkoholu neschvalují a tudíž
by přišel o moc.) Nejstarší syn Dona, Santino chce pomstít pokus o zabití jeho otce. Následně Schllozo
chce vyjednávat s jeho nejmladším bratrem Michaelem. Na schůzce Michael zastřelí Scholloza a jeho
společníka kapitána místní policie. Následně vypukla válka rodin. Michael je ukrytý na Sicílii. Během
války je zavražděn i Santino a tak se Don Corleone vrací k moci. Sjednal schůzku všech bossů
mafiánských rodin, na které přistoupil na návrh drog, vzdal se pomsty za svého syna, sjednal mír. Pak
se už může vrátit domů Michael, který začne spolupracovat s otcem a postupně přebírá jeho moc.
Don Corleone po několika měsících zemře na své zahradě na infarkt. Michael tedy musí upevnit moc
své rodiny a tak pomstí smrt svého bratra.
Charakteristika postav:

Don Vito Corleone- Boss rodiny Corleonových, celý svůj život se snažil nebýt lehkomyslný, uměl
vyslovit Ne tak že to znělo jako Ano. Původní jménem Vito Andolini, jméno na Corleone si změnil po
útěku do USA. Corleone je sicilská vesnice, kde se narodil.
Michael Corleone- nejmladší syn Dona Corleona, pozdější nástupce. Jeho manželka byla učitelka Kay
Aamsová.
Santino Corleone- nejstarší syn Dona Corleona, velice znětlivý a agresivní, nebyl dobrým donem,
proto zemřel na dálnici. Říkali mu Sonny.
Tom Hagen- Nevlastní syn Dona Corleona, je irsko-německého původu, Sonny ho našel na ulici a
přivedl domů. Jako consigliori byl v pozadí celého příběhu.
Jazyk:

Román
Vlastní hodnocení:

Strhující příběh mafiánské rodiny, autor nás postupně zasvětí do mafiánských praktik. Několik
příběhů se začíná následně proplétat. Po dočtení knihy mě ani nenapadlo, že příběh není pravdiví.
Při čtení vám ani nepřijde, že zabíjení lidí je špatné. Důležitá je věrnost rodině.

