
Detektívna literatúra 

 

Detektívna literatúra je druh populárnej literatúry. Základom je motív záhady a víťazstva dobra nad zlom. 

Hlavnou postavou je detektív. Jadro tvorí pátranie po páchateľovi zločinu. 

Na stupňovanie napätia autor používa: 

 udalosti zahalené tajomstvom 

 nevšedné prostredie 

 rýchly sled udalostí 

 dialógy (často nedokončené repliky) 

 krátke vety 

Thomas Brezina 

 

Je rakúsky spisovateľ. Píše knihy pre deti. Okrem toho je aj televízny moderátor.  

Známe sú najmä jeho série Tom Turbo či Tigrí tím. Je autorom viac ako 500 kníh a jeho diela boli 

preložené do 35 jazykov sveta a po celom svete si ich prečítali a obľúbili milióny čitateľov. Knihy, ako napr. 

Tigrí tím, sa v Číne stali doslova fenoménom. 

Sám Thomas nevidí nič divného na tom, že napísal už toľko kníh. Jeho pracovný deň začína väčšinou 

okolo deviatej hodiny ráno a končí okolo siedmej hodiny večer. Nápady zbiera na svojich dlhých 

prechádzkach, ktoré jeho mozog najlepšie rozpohybujú. Žije vo Viedni, počas leta býva pri Neziderského 

jazera a najväčšiu časť roku trávi v Londýne. 

 

Autorov dotazník: 

Meno: Thomas Brezina 

Dátum narodenia: 30.1.1963 

Miesto narodenia: Viedeň 

Znamenie: vodnár 

Výška: 1,76m 

Váha: 62-66kg 

Farba očí a vlasov: hnedá 

Veľkosť topánky: 41/42 

Obľúbená farba: červená a žltá 

Obľúbené jedlo: sushi 

Obľúbená hudba: muzikál 

Obľúbené zviera: pes 

Obľúbená rastlina: slnečnica 

Obľúbený predmet v škole: angličtina 

Hobby: písanie, jeho hobby je jeho 

zamestnaním 

Súrodenci: starší brat 

Obľúbená kniha: detektívky 

 

1. Prečítajte si úvodný text a odpovedzte na otázky! 

 

a/ Koľko hodín trvá pracovný deň Thomasa Brezinu?  

b/ Na ktorých miestach žije Thomas Brezina?  

c/ Ktorá kniha T. Brezinu patrí v Číne medzi najobľúbenejšie? 

 

2. Posudzuj pravdivosť tvrdení (pozorne si prečítaj úvodný text):  

 

a/ Thomas Brezina sa narodil 30. januára 1963 vo Viedni. ÁNO / NIE  

b/ Leto najčastejšie trávi v Londýne. ÁNO / NIE  

c/ Pracovníci UNICEF-u preložili jeho knihy do 32 jazykov. ÁNO / NIE  

d/ K jeho záľubám patrí od 1996 zbieranie náramkových hodiniek. ÁNO / NIE 

e/ Má rád svojho psa Daffiho. ÁNO / NIE  


