V souboru tří dojemných příběhů autor vykresluje paralely i kontrasty mezi
náboženskými systémy (křesťanstvím, judaismem, islámem) a dokazuje, že vždy
by měla rozhodovat v první řadě lidskost. V příběhu Oskar a růžová paní vede
umírající desetiletý Oskar dialog se svou ošetřovatelkou o hodnotách lidského
života a rozhodne se napsat Bohu. V části Pan Ibrahim a květy Koránu se ujímá
osiřelého židovského chlapce starý muslim z jeho ulice a podnikne s ním cestu do
své rodné země. V Noemově dítěti je hrdinou příběhu malý Josef, kterého
společně s dalšími židovskými dětmi za války ukrývá katolický kněz. Zatímco děti
musí chodit na mši do kostela, otec Pemza se učí hebrejsky a sbírá předměty patřící do dědictví národa,
který stál před vyhlazením. Eric-Emmanuel Schmitt (nar. 1960 v Belgii) je v současné době jedním z
nejpřekládanějších francouzsky píšících autorů.

Druhé vydání pravděpodobně nejsvobodnější české prózy posledního čtvrtstoletí.
Textu překotného vyprávění nečekané imaginace a energie. Každá literatura má
mít pár takových knih, které se nedají zařadit a ani pořádně uchopit. Askiburgion
je českou literární legendou. Nedokončený Askiburgion čili Kniha lidiček spolu s
prvotinou Fúrie čili Kniha stíhání vyšly posmrtně v roce 1995 v Českém spisovateli.
Od té doby ho mnozí kradli z knihoven a sháněli po antikvariátech. Tak tady tu
knihu máte, lidičky. Legenda se vrací!

Předností výboru Děvče ze zápraží je jeho uspořádání tak, aby českému čtenáři co
nejvíce přiblížil onu „temnou minulost“ novodobých polských dějin, ne
nepodobnou osudu obyvatel Sudet. Na pozadí překrásné mazurské krajiny lesů a
jezer se odehrávají dramatické osudy původních i nově příchozích obyvatel.
Působivý je rovněž autorův barvitý, poetický a v tom nejlepším slova smyslu
klasický styl.

Děj románu, který poprvé vyšel v roce 1925, se odehrává v britské koloniální
Číně. V jeho centru stojí mladý manželský pár, který je tvořen odlišnou dvojicí
– oddaně milujícím introvertním mužem, povoláním lékařem, a jeho ženou,
dívkou z anglické lepší rodiny, která do manželství vstoupila bez lásky, zato se
snahou změnit prostředí a své společenské postavení. V důsledku náhodně
odhalené manželčiny nevěry dojde ke krizi a žena je donucena odjet s
manželem do čínského vnitrozemí, kde propukla epidemie cholery. Tíživé
životní podmínky boje s epidemií a všudypřítomnost smrti podstatně ovlivní
jejich životy a vzájemný vztah…

Každé ráno si Mathea Martinsenová v novinách pročítá úmrtní oznámení. Už jen
ze zvyku. A představuje si, že mezi nimi brzy najde to svoje. Jaký verš by si vybrala?
Žila pro svého manžela a teď zůstala sama. S ostatními lidmi neměla nikdy moc co
do činění, nebyla mezi nimi totiž vidět. A teď nechce zemřít, dokud se někdo
nedozví, že žila. Jenže co by o sobě světu vlastně měla říct? Čím jdu rychleji, tím
jsem menší je tragikomický příběh o tom, jak se také žije naplno, o strachu ze smrti
a strachu ze života, o samotě ve dvou a samotě mezi lidmi, o statistické
pravděpodobnosti, o čase a o tom, co člověk může dělat, když umí plést čelenky a
vymýšlet skvělé rýmy, ale neví, jak otevírat sklenice s marmeládou, natož jak po
sobě zanechat stopu.

Milostný román Korneliina válka se odehrává převážně v době okupace. Jeho
hrdinka, mladá venkovská žena Kornelie Hajná, nemá zrovna snadný život.
Manžel, zapálený komunista, ji opustil hned na začátku války a ona zůstala na
všechno sama. Na děti i na statek, zranitelná a vystavená zvědavým pohledům
sousedů i všeobjímajícímu strachu z německých okupantů. Nenávist vůči nim a
shoda okolností způsobí, že se hrdinka určitým způsobem zapojí do pomoci
pronásledovaným a riskuje život. Její strach ještě zesílí, když se jí začne dvořit
důstojník z německé okupační posádky… Napínavé vyprávění je dovedeno až na
práh padesátých let, kdy se ke slovu naplno dostávají noví budovatelé šťastných
zítřků, a hrdinka musí učinit další osudové rozhodnutí. Autorka propojuje silný milostný příběh s
působivým vykreslením společensko-historických okolností dané doby. Lze ho číst jako příklad toho,
jak velké dějiny míchají osudy „malých“ hrdinů. Zároveň ale jako příběh lidí, kteří se osudu vzepřou a
jejichž individuální životy mají větší hodnotu než různé neosobní ideologie.

Félix Ventura žije v chátrající vile plné knih uprostřed angolské metropole Luandy
a živí se tím, že na objednávku vyrábí lidem minulosti. Jedná se o zcela seriózní
podnikání a o jeho služby je nesmírný zájem. Mezi jeho zákazníky je řada známých
osobností, hlavně bohatí podnikatelé, ministři, poslanci. Ti všichni už vědí, že
budoucnost si umí zajistit, ale ještě by potřebovali tu správnou minulost. Věří
Félixovi, který jim s nadhledem a vtipem umí doplnit a upravit rodokmen i životní
příběh tak, že v nových poměrech obstojí. Jednoho dne však Félixe vyhledá
neznámý cizinec a kromě příběhu chce i nové osobní doklady. Odmítá říct, kdo
skutečně je, ale nabízí mimořádně štědrou odměnu. Když Félix po dlouhém
váhání nabídku přijme, vůbec netuší, na jak dobrodružnou cestu mezi různými
identitami, dvojníky a sny se vydává. V příběhu, který si pohrává s tvárností paměti, různorodými
identitami a překračuje tenkou hranici mezi snem a skutečností, je i mnoho narážek na nedávnou
minulost i současnost Angoly, která je sama plná paradoxů. Ačkoliv je román zasazen do konkrétní
doby i místa, zabývá se i velmi obecným fenoménem paměti, historické i čistě osobní. Rozvíjí myšlenku
o tom, jak zrádná je osobní paměť a jak je možné člověku, ale i skupině lidí či celému národu paměť
pozměnit či vnutit. Vlastně tak velmi neotřele také předjímá jedno z výrazných témat současnosti, jímž
je soupeření virtuální a materiální skutečnosti v tom, jaký obraz si člověk učiní o sobě i světě, v němž
žije.

Povídkový soubor Otavín je poctivá, neokázalá a přesto pečlivě promyšlená próza s
rozvrhem jednoznačně autobiografickým, ovšem oproštěným od sebestřednosti. V
každé z povídek autorka načrtává na rodinném půdorysu nějaký závažný problém,
skutečně hluboké lidské dilema, které často sahá mnohem dále než k ní samé, k
rodině či zobrazenému místu. Jde vždy o dilema obecně lidské a dotýkající se
českých dějin. Autorka se nesnaží nikoho oslnit, nerozmachuje se, píše věcně a
soustředěně. Povídky jsou stejně plaché jako jejich hrdinové, i když jde o lidi
obdařené vnitřní silou. Věra Stiborová v této knize též mimo jiné vzdává hold rodnému Písku.

Nové, samostatné vydání lyrizovaného románu z roku 1930. Ústřední dvojice
postav této knihy symbolizuje základní antinomii Hessova díla: protiklad člověka
duchovního a člověka smyslového, protiklad etického a estetického, protiklad
postoje myslitelského a postoje uměleckého. Tento spor „ducha a těla“,
reprezentovaný mnichem Narcisem a nadaným umělcem Goldmundem,
zůstává nerozřešen.

Když se dva malí divoši rozhodnou žít podle zálesáckých příruček a přitom vyrůstají
v Praze, brzy narazí na nepřekonatelné překážky. Zjistí, že jim nezbývá jiná možnost,
nežli udělat novou příručku s radami pro přežití na ulici. Za své zdroje inspirace si
vyberou ty nejzasvěcenější městské zálesáky, tedy bezdomovce. A jejich svět vidí v
tom nejromantičtějším světle. Tak, jak to dovedou jen malí kluci.
Autorská kniha Zuzany Hustákové Maškové vznikala jako semestrální práce v
ateliéru Ilustrace a Grafiky na VŠUP v Praze a získala cenu Arna Sáňky za rok 2011.

Jeroen hledá u babičky na půdě odložené věci, které by mohl prodávat na Královský
den. Mezi krámy najde babiččina alba s výstřižky z doby války. Dozví se, že za druhé
světové války se v jeho rodině staly věci, o kterých se vždycky mlčelo. Když pak jde
Jeroen 4. května na tradiční tryznu za válečné oběti, objeví něco překvapivého…
Komiksový kreslíř Eric Heuvel se v roce 2001 rozhodl studovat učitelství dějepisu.
Školu sice neukončil, ale vytěžil z ní inspiraci ke své další kreslířské práci.

Ester jede na návštěvu na statek, kde se jako židovská dívka za druhé světové války
ukrývala. Zažila tam něco hrozného. Ester chce zjistit, jak to tehdy s pomocníky a
dalšími obyvateli úkrytu dopadlo. Esteřiny rodiče zavraždili v Osvětimi. Nic bližšího
o tom neví. Pak ale vystopuje její vnuk Daniel přes internet Boba, syna jejích
bývalých sousedů. Bob byl v Osvětimi s Esteřinými rodiči a až do poslední chvíle s
jejím otcem. Ester je z jeho vyprávění hluboce otřesená. Vypráví své dávné
kamarádce Heleně, jak moc se jí vždycky po rodičích stýskalo. Ani jejich tváře si už
skoro nedokáže vybavit. Ale vtom si Helena na něco vzpomene…

Důmyslně spředený příběh přináší napínavé dobrodružství, zápas Dobra se Zlem,
ale také hledání a nalezení ztracené lásky. To všechno často za pomoci kouzelných
a důmyslných rekvizit i dobrých bytostí, jako je Kurážná babička, tři sudičky
Dobromila, Dobroslava a Dobrodošla, krysař Pískle nebo gangster ve výslužbě
Zrzavý Fred. Za jejich přispění a pomoci desítek dalších přátel statečný Nebojsa
vysvobodí krásnou Žaběnku a porazí strašlivého čaroděje Kostěje Leda, který se
chystá zmrazit celý lidský svět.

Příběh o desetileté osiřelé holčičce a desetitisíciletém mamutovi je dosud
nejrozsáhlejší knihou Davida Walliamse, který děj netradičně zasadil do minulosti.
Ilustrace nakreslil opět skvělý Tony Ross. Elsie vyrůstá bez rodičů na ulicích
viktoriánského Londýna. Když jednoho dne uslyší o tajemném chlupatém
mamutovi objeveném na severním pólu, rozhodne se zjistit o ledové obludě víc.
Netrvá dlouho a Elsie stojí mamutovi tváří v tvář, lépe řečeno tváří v dlouhatánský
chobot. A největší dobrodružství jejího života začíná.

Harryho Greena unesou v den jeho čtrnáctých narozenin mimozemšťané, a když se
vzbudí na jejich kosmické lodi, zjistí, že všichni mimozemšťané jsou fuč. Společnost
mu dělají jen klonovaná dvojčata údajně královského rodu Alf a Bet a rozbitý počítač
trpící vážnou poruchou chování. A pak je tady ještě černý pasažér... Je to pěkné
kvítko, nejhledanější zločinec v celé galaxii. Tohle jsou zkrátka Harryho nejhorší
narozeniny v životě. Jak jen se pro všechno ve vesmíru dostane zpátky na Zem?
Chytrou, vtipnou, svižně dobrodružnou knížku napsal Jamie Thomson, nositel
prestižní Ceny Roalda Dahla a autor série o Temném pánovi.

„Tati, co je vlastně smrt? Je to tvoje kosa?“ zeptá se jednoho dne pana Smrtky jeho
malá dcerka. A on se rozhodne poslat ji do světa, aby se tam naučila všechno
podstatné o životě. Ale jak má jít malé děvčátko ve velkém světě vlastní cestou, aniž
by přitom ztratilo samo sebe? A co si má počít s tátovou velikánskou kosou?
Naštěstí se brzy ukáže, že stačí mít oči dokořán a pořádně se dívat kolem. A tak
černou kutnu nahradí po pádu do kbelíku se žlutou barvou veselé šaty, které jsou
den ode dne kratší, jak je děvčátko s kosou den za dnem větší a dospělejší. A z
otcovy kosy se může stát třeba i houpačka. Okouzlující příběh pro malé i velké podtrhují půvabné
koláže Dorothee Schwabové. Kniha získala Cenu města Vídně za literaturu pro děti a mládež (2010) a
byla nominovaná na Čestnou listinu IBBY (2012).

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Pokračování slavného příběhu pro milovníky
anime a mangy. Už několik měsíců si Taki vyměňoval tělo s Micuhou, ale to
nečekaně skončilo. Přesto není schopen zbavit se přetrvávajících vzpomínek na
městečko, v němž nikdy nebyl, a na dívku, s níž se nikdy nesetkal – a proto se
vydává najít podhorskou oblast, kde Micuha žije. Jako jediné vodítko mu k tomu
slouží pouhých několik skic krajiny, které zpaměti načrtl. Zdá se to jako marná,
bláhová výprava, ale dovede ho k realitě, která je ještě neuvěřitelnější, než
cokoli, co dosud zažil…

