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DEATH NOTEDEATH NOTE
 PravidlaPravidla

 Člověk, jehož jméno je zapsáno do tohoto Člověk, jehož jméno je zapsáno do tohoto 
zápisníku, zemře.zápisníku, zemře.

 Zápisník nebude fungovat, pokud si zapisovatel při Zápisník nebude fungovat, pokud si zapisovatel při 
psaní jména nepromítne v hlavě tvář oběti. Tak psaní jména nepromítne v hlavě tvář oběti. Tak 
budou uchráněni lidé se stejným jménem.budou uchráněni lidé se stejným jménem.

 Pokud je příčina smrti dopsána během 40 sekund Pokud je příčina smrti dopsána během 40 sekund 
po napsání jména, stane se tak.po napsání jména, stane se tak.

 Pokud příčina smrti není specifikována, oběť Pokud příčina smrti není specifikována, oběť 
jednoduše zemře na zástavu srdce.jednoduše zemře na zástavu srdce.

 Po napsání jména mohou být dopsány bližší detaily Po napsání jména mohou být dopsány bližší detaily 
do 6 minut a 40 sekund.do 6 minut a 40 sekund.
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CHARACTERSCHARACTERS
Kira Kira (Light Yagami)(Light Yagami)

 Génius? Génius? 
 Bůh? Bůh? 
 Kriminálník?Kriminálník?
 Magor?Magor?
 nejrozporuplnější postava celé sérienejrozporuplnější postava celé série
 bezcharakterníbezcharakterní
 ambiciózníambiciózní
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LL  (Ryuuzaki)(Ryuuzaki)

 Další genius ve hřeDalší genius ve hře
 Nejlepší detektiv světaNejlepší detektiv světa
 PodivínPodivín
 Miluje sladkostiMiluje sladkosti
 NespíNespí

Ohba: Nikdy dřív jsem tak podivnou postavu Ohba: Nikdy dřív jsem tak podivnou postavu 
nevytvořil. Moc jsem se bavil, když jsem ho kreslil. nevytvořil. Moc jsem se bavil, když jsem ho kreslil. 
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Misa Amane (Misa-Misa)Misa Amane (Misa-Misa)

 Druhý KiraDruhý Kira
 Má shinigami očiMá shinigami oči
 JednoducháJednoduchá
 Zbožňuje KiruZbožňuje Kiru
 Zbožňuje KiruZbožňuje Kiru
 Zbožňuje KiruZbožňuje Kiru
 Zbožňuje LightaZbožňuje Lighta
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 MMello & ello & NNearear

 Postavy ze „druhé půlky“ Postavy ze „druhé půlky“ 
příběhupříběhu

 Detektivové podobného typu Detektivové podobného typu 
jako Ljako L

 Vlastní metodyVlastní metody
 Vlastní úchylkyVlastní úchylky
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 Ryuk (shinigami)Ryuk (shinigami)

 ZnuděnýZnuděný
 Nestranný?Nestranný?
 Miluje jablkaMiluje jablka
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 Fenomén jménem MattFenomén jménem Matt

 Že jste si ani nevšimli, že Že jste si ani nevšimli, že 
by v Death Notu někdo by v Death Notu někdo 
takový byl? Nezoufejte, je takový byl? Nezoufejte, je 
to normální.to normální.

 Ovšem fangirls vám to Ovšem fangirls vám to 
nikdy neodpustí!nikdy neodpustí!

Obata: Matt byl pro mě na napsání 
nejtěžší postava, protože ani já 
nevím, co byl vlastně za člověka. 
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 Fenomén jménem MattFenomén jménem Matt

 Proč je tak populární?Proč je tak populární?
• Je to bišíkJe to bišík
• Má svůj stylMá svůj styl
• Sluší mu to s MellemSluší mu to s Mellem
• SPOILERSPOILER
• SPOILERSPOILER
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MANGAMANGA
 Tvůrci:Tvůrci:

 Tsugumi OhbaTsugumi Ohba –  – příběhpříběh
• v anonymitěv anonymitě
• Údajně sedí jako L ;o)Údajně sedí jako L ;o)

 Takeshi ObataTakeshi Obata –  – kresbakresba
• známějšíznámější
• Hikaru no GoHikaru no Go
• Používá CopicyPoužívá Copicy

 12 volume + 1 bonusové (How to read)12 volume + 1 bonusové (How to read)
 20042004

Zdroj: www.deathgod.org



  

ANIMEANIME
 2006-20072006-2007
 37 epizod37 epizod
 MADHOUSEMADHOUSE
 Drží se mangyDrží se mangy
 SpeciálySpeciály

 Death Note Rewrite: The Death Note Rewrite: The 
Visualizing GodVisualizing God

• 31.8.2007, 130min31.8.2007, 130min
 Death Note: Rewrite 2: L's Death Note: Rewrite 2: L's 

SuccessorsSuccessors
• 22.8.200822.8.2008
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 Death NoteDeath Note

 Červen 2006Červen 2006

 Death Note: The Last NameDeath Note: The Last Name
 Listopad 2006Listopad 2006

 L change the WorLd L change the WorLd 
 Únor 2008Únor 2008



  



  

OPINIONSOPINIONS
 Silné stránkySilné stránky

 Originální příběhOriginální příběh
• Napínavost, promyšlenost, detailyNapínavost, promyšlenost, detaily

 Donutí k zamyšleníDonutí k zamyšlení
 Netypický hlavní (anti)hrdinaNetypický hlavní (anti)hrdina
 Zajímavost ostatních postavZajímavost ostatních postav
 UniverzálnostUniverzálnost
 Trefil se do současného vkusu a trendůTrefil se do současného vkusu a trendů
 Úchvatná grafikaÚchvatná grafika
 Vynikající dabingVynikající dabing



  

OPINIONSOPINIONS
 Slabé stránkySlabé stránky

 Příběh ztrácí šťávu / nudné pasážePříběh ztrácí šťávu / nudné pasáže
 Logické chyby(?)Logické chyby(?)
 Málo holekMálo holek

prostor pro vaše námitkyprostor pro vaše námitky



  

FANDOMFANDOM
 Lidová tvořivostLidová tvořivost

 Fanarty Fanarty 
 FanfikceFanfikce
 CosplayCosplay
 AMVAMV
   …   …

 Druhá strana minceDruhá strana mince
 Belgický psychopatBelgický psychopat
 Čínští školáciČínští školáci
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 Nejčastější náměty (aneb co nejvíc Nejčastější náměty (aneb co nejvíc 

inspiruje tvůrce fanartů)?inspiruje tvůrce fanartů)?

1) Bišíci a nepřeberné možnosti jejich 1) Bišíci a nepřeberné možnosti jejich 
kombinováníkombinování

• Základní postavy:Základní postavy:
 7 7  21 možností 21 možností

• S vedlejšími:S vedlejšími:
 19 19  171 možností *.* 171 možností *.*



  

2) Wammy2) Wammy
househouse



  

3) Řetěz3) Řetěz



  

4) L a jeho4) L a jeho
slabost proslabost pro
sladkostisladkosti



  

5) Fakt, že Mello vypadá jako holka5) Fakt, že Mello vypadá jako holka
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 MLE aka MLE aka 

SilentReaperSilentReaper
 http://silentreaper.http://silentreaper.

deviantart.com/deviantart.com/
 Spolešně s Go-Devil-Spolešně s Go-Devil-

Dante a Slinkers tvoří Dante a Slinkers tvoří 
„svatou trojici“„svatou trojici“
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 HitohaiHitohai

 http://hitohai.deviantart.com/
 Polka
 Dead Not série

• 9.90 zł ^^



  



  

FANARTFANART
 WitegotsWitegots

 http://witegots.deviantart.com/http://witegots.deviantart.com/
 Yaoi TimesYaoi Times
 Weird Kyouko
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