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Richard III. - William Shakespeare ke stažení
PDF Richard, vévoda z Gloucesteru, roznese
po městě falešné věštby, které se dostanou až
ke králi Eduardovi IV., jeho bratrovi, že
královský rod vyvraždí královská osoba s
iniciálem J. Jiří vévoda z Clarence je na

rozkaz svého druhého bratra, krále Eduarda
IV. uvězněn v Toweru, protože se jmenuje Jiří
a král se obává budoucí hrozby. V Toweru se
tam s ním setká Richard, který mu slibuje, že
ho z vězení za každou cenu dostane. Potom
ale najme vrahy, aby jej zabili. Richard potká
lady Annu, která se chystá pohřbít svého

manžela, kterého Richard zabil. Král Eduard
je nemocen a smíří příbuzné své ženy Alžběty

a ostatní pány. Při této příležitosti jsou
všichni shromáždění prokleti zrádnou
Markétou, manželkou bývalého krále

Jindřicha. Richard králi řekne, že Clarence
byl zabit na jeho rozkaz, protože jej nestihl
včas odvolat. Eduardovi se přitíží a zemře.
Vlády se má ujmout jeho syn Eduard, ale

protože je ještě dítě, Richard je zvolen lordem
protektorem. Později zabije prince Eduarda i
jeho bratra, vévodu z Yorku, aby mu už nikdo
nestál v cestě k trůnu. Poté už tedy není nikdo
jiný, kdo by se stal králem. Richard se ožení s
lady Annou, kterou ovšem také po nějakém
čase zabije, protože se mu už nehodí. Nechá

popravit i své věrné služebníky
Buckinghama, Riverse, Hastingse, Graye a
Vaughana. Po nějakém čase své vlády zjistí,
že se proti němu zvedá povstání pod vedením
Richmonda, který přijel z Francie, aby ho
zabil a sám se stal králem Anglie. Richard si
je jistý, že povstání porazí. Ještě předtím si

http://mob.sportnutracz.top/knihy/Richard III.
autori\william-shakespeare-73
autori\william-shakespeare-73
autori\william-shakespeare-73


sám pro sebe naplánuje svatbu s dcerou svého
bratra, Alžbětou, aby ještě posílil své

postavení. Vytáhne proti Richmondovi. V
večer před bitvou ho ale straší duchové těch,
které zabil, a přejí mu neúspěch, zatímco
Richmonda povzbuzují a přejí mu vítězství.
Na bitevním poli bojuje Richard hrdině -
snaží se zabít Richmonda, ale je pod ním
zastřelen kůň a tehdy volá slavnou větu

"Království za koně!", aby mohl Richmonda
dohnat. Nakonec jej ale Richmond zabije a

stane se králem.
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