„Tato kniha vypráví neobyčejný příběh o hrdinství a uzdravení, o
odhodlání i soucitu, o psychické odolnosti a morální odvaze i o tom, jak
se důstojně vyrovnat s rolí oběti. V osobních i profesních zkušenostech
Edith Egerové lze najít inspiraci v jakékoli životní situaci.“
Philip Zimbardo.
Osobnost mezinárodního významu s kořeny v předválečném
Československu. Doporučujeme všem čtenářům Hany. Ve své knize,
která je víc než jen memoárovou literaturou, nám Edith Egerová
předkládá nejen napínavý a působivý příběh vlastního života, ale také inspirativní příběhy
svých pacientů. Na jejich pozadí nám ukazuje, že všichni máme na výběr – rozhodnout se,
vystoupit z role oběti, osvobodit se z pout minulosti a začít naplno žít.

Po několika letech přichází nakladatelství Torst s novým prozaickým
debutem zásadního významu. Román Smrt Múz Marie Michlové (*
1989), studentky historie na pražské Filozofické fakultě, je skvěle
napsanou prózou založenou na mimořádně zručně utkané kombinaci
fikce a skutečnosti. Hlavní postava románu John Smith kráčí Skotskem
první poloviny 19. století po boku tehdejších literárních velikánů,
přičemž se jakoby bezděky stane jedním z nich. Celý román je protkán
jemným humorem, pramenícím v kontrastu velikánství a všedního běhu života, v
náhodách, které mění malé ve velké a naopak. Smithův komentář popisovaných událostí
je prostořeký a přímočarý, v jisté natvrdlé bezelstnosti a bezohledné přímosti hlavního
hrdiny tkví jedinečné kouzlo. Smith jako by velikány své doby poměřoval jakousi
„normalitou“, přičemž i tato normalita je v podstatě nenormální. Kniha vypráví o tom, jak
literatura ovlivňuje život, ten pak ovlivňuje literaturu, a ta opět zasahuje do života
samotného. Román Smrt Múz zaujme čtenáře vedle mimořádné zábavnosti a čtivosti též
neuvěřitelnou hloubkou autorčiných znalostí literárního prostředí dané doby i literatury
samotné, dokonce i přímá řeč historických postav románu vychází z jejich skutečných
výroků. V současné české próze nemá román Marie Michlové obdobu.

Nosíme je v sobě všichni – drobné smutky, neúspěchy. Michal Novotný je
nazývá černými zrny. Hrdinku jeho románu, Kláru, nadanou okouzlující
baletku, přivedla černá zrna na okraj propasti zvané sebevražda. Do
širokého, takřka hrabalovského toku vnitřního monologu je čtenář
vtahován detektivní metodou postupného odhalování lidských osudů
ovlivněných válkou, poválečným vyhnáním sudetských Němců i morálním
marasmem socialismu. Autor tak činí s upřímností, chutí vyprávět, ale i
znejisťovat předem dané odpovědi. Smutná a komplikovaná období naší historie podává
přes hrdinství i selhání obyčejných lidí. Vznikl brilantní text o vině, ztrátě a pokání.

V částečně autobiografickém románu zpracovává Hugo Ball
zkušenosti ze svého pre-dadaistického období, kdy působil jako
pianista a vedoucí varietního souboru. Hlavní postava Max Flametti,
který loví v městské řece načerno ryby, aby nakrmil svůj soubor, podílí
se na obchodu s drogami, má opletačky s policií kvůli konkubinátu a
bojuje s intrikami vlastních lidí, je jednou z mnoha tragických figur
dobové bohémy. Brilantní psychologická studie lidských charakterů se
v próze prolíná s portrétem živelného Curychu, jenž se stal
podhoubím nového uměleckého směru.
Román známého krkonošského autora vypraví o zmizelém světě
starých horalů, jejich tvrdém životě, lásce, chlapské hrdosti a cti.
Vezmi, čtenáři, toto dílko jako ódu na ryzí český jazyk, na krásu
proměn horské přírody, jakož i na práci lidí, kteří hory obývali a
využívali k svému přežití, a také jako výčitku těm, kteří je drancovali s
vidinou lesku zlata, což v podstatě platí dodnes.

Filipínský telepat, který vyvolá záchvaty glosolálie mezi účastníky
kongresu; utopista usilující navrátit lidstvo do alžbětinské doby;
chirurg, jenž pouhou silou vůle krystalizuje kuchyňskou sůl do formy
kuřete; katalánský divadelní režisér, který v Oxfordu inscenuje
Wittgensteinova Filozofická zkoumání – to je jen několik portrétů z
Wilcockovy galerie bizarních postav, jimž se daří pomocí vědeckých
postupů, přesvědčivých argumentů a zdravé intuice přiblížit
nefalšovanému šílenství lidského rozumu. Jejich úsilí je podáno s
takovou přesností a uvěřitelností, až čtenář ztrácí jistotu, zda nejde o skutečné postavy
našeho čím dál tím podivnějšího světa.

Napínavý příběh o pátrání po tajemství, o němž se i v nejužším
rodinném kruhu jen šeptá. Příběh o rozplétání složitých lidských
vztahů táhnoucí se hluboko do minulosti. Začalo to už v dětství jako
pouhá zvědavost, ale tehdy Kristýně na otázky nikdo neodpověděl. V
průběhu let se zvědavost změnila v potřebu odhalit vlastní kořeny a
přijít rodinným záhadám na kloub. Už dospělá Kristýna se snaží
pochopit jednání svých nejbližších, o nichž si myslela, že je důvěrně
zná.

Příběh mladého Američana Larryho Darrella, který se jako letec
dobrovolně účastnil první světové války. Po návratu domů, do
blahobytného prostředí poválečného konjunkturálního Chicaga,
nedokáže znovu zapadnout do společnosti svých vrstevníků, je
lhostejný k americké představě úspěšného mladého muže. Odpovědi
na otázky vyššího smyslu života, které si po krutých prožitcích z války
nepřestává klást, hledá nejprve v knihách starých filosofů a později v
osobním styku s indickými mudrci, jejichž žákem se stává. V druhém,
neméně zajímavém plánu líčí autor postavy kolem Larryho, jeho bývalou snoubenku a její
rodinu, snobského strýce Elliotta - a vedle toho i špinavý rub honosného života velkoměst.

Žít z vlastního pramene znamená být usebrán, být u sebe. V tomto "u
sebe" je zároveň přítomný celek, bytí, které prožíváme a ze kterého
vždy poprvé a naposled žijeme. Otevírá se tady to vzácné, podstatné
a posvátné. Vždyť nakonec bytí, otevřenost a pravdivost v životě nebo
láska poukazují na totéž. Kniha rozhovorů s Annou Hogenovou je
knihou o životě a živé filosofii, knihou o podstatném v životě.
„Neznám nikoho, kdo by v naší zemi byl schopen tak jasnou a pochopitelnou formou
ukázat, co je štěstí a jak ho poznat v tom, co jest. Mišo Slaninka je skvělý nahrávač v
rozhovoru a Anna Hogenová má srdce na dlani, je vřelá, bouřlivá, autentická, svobodná, někdy taky smutná a jindy
plná naděje, přibližuje zhoubu konzumu, machenšaft, naši tendenci k opájení se "raušem", jako naplnění
existenciální prázdnoty a jako náhrady za cosi, co chybí - za čiré bytí, které nutno vyhmatat z nitra. Připomíná
Platona a jiné filozofy, kteří jsou jaksi v běhu reklam lehce zapomenuti. Mně připomíná svým neústupným
ukazováním prstem rovnou k měsíci Zen, Jáství Maharišiho, Bruntona a Eduarda Tomáše, bezčasí a také budhistické
"rozpoznání matky synem", když se noří individualita do oceánu Bytí, dobře připravena a vědomá v okamžiku smrti.“
Beebee, databazeknih.cz

„Přece nemůžeš psát jen samé maličkosti!“ vytkl mi jeden z mých
přátel. Tehdy jsem se rozhodl napsat poému nebo cosi na ten
způsob, abych mu, i sám sobě, dokázal, že to umím také. Tak dlouho
jsem se chystal na poému, až jsem se pustil do čtyřverší. Takže opět
maličkosti. Momentky. Lyrické epigramy. A proč ne? Proč by
čtyřverší nemohlo být střípkem, v němž se zrcadlí svět? Stačí
ovládnout umění zkratky a nápovědi. Ale to je právě to nejtěžší!
„Čtyřverší je akord, který zazní a odezní tak rychle, že ho rozptýlená čtenářova fantazie vůbec nemusí zaznamenat.
Jsou témata, pro něž se čtyřverší zdá být příliš těsné. Mnohokrát jsem podlehl pokušení připsat další sloku — a pak
jsem ji škrtnul. Anebo nechal a škrtnul první. Anebo škrtnul obě a napsal třetí. Připadá mi, že jsem víc škrtal, nežli
psal. Ale něco přece zbylo. Akordy. Maličkosti z lásky.“
Jiří Žáček

Valérie dospívá v ženu a během jednoho týdne se dozví několikrát
převrácenou pravdu o svém původu, navštíví ji chlípný misionář i upír, v
městečku se objeví slepičí mor a všichni aktéři z různých příčin málem
zemřou. Děj se odehrává ve sklepě, na půdě, v rakvi... a v kurníku. Černý
román z 30. let 20. století, vydaný až v roce 1945. A proč ne - tenhle žánr
z přelomu 18. a 19. století surrealismus koneckonců ovlivnil. Valérie je
děsuplná, hororová, ale taky smyslná, láskyplná a vášnivá...

Píše se rok 1291 a v bitvě u Akkonu umírá v přítomnosti svých dvou
přátel Theobalda a Ekharda templářský rytíř Robert. O 600 let později
se dědicové těchto šlechetných mužů vydávají na pouť, která jim má
otevřít cestu k majetku, jenž jim právem náleží. K tomu ovšem musí
vyřešit tajenky, jež skrývá prastará dohoda, uzavřená mezi jejich
předky, dohoda TREs… Kniha plná napětí, zábavy a krásných ilustrací
v dobrodružném a současně naučném příběhu představí dětským
čtenářům řád templářských rytířů.

Komiksová detektivka z divadelního prostředí, kde není nouze
o podezřelé. Na tuhle premiéru komisař Oulibský hned tak
nezapomene. Jeden z herců umírá na jevišti a brzy je jasné, že
to byla vražda. Detektiv se pouští na těžkou cestu bludištěm
otazníků. Jak se vyznat ve složité síti vztahů v zákulisí? Snad mu
v tom pomůže jeho statečná žena, divadelní kritička Dita…

Kdo má na svědomí celé to zamotané dobrodružství malé
Střapatice, která se ztratila svým rodičům? Svérázný dědek s
hučkou, v podstatě dobrák od kosti, který se jí ujal, aby jí poskytl
základy správné výchovy? Nebo snad kouzelné zlaté prasátko,
z něhož se pořád sypou penízky a nikdy nepřestanou? Jak je
známo, bohatství jako z udělání přitahuje podezřelé existence,
které člověka nenechají na pokoji. A tak jsou stoletý stařík se
Střapaticí v jednom kuse v nějakém větším nebo menším
průšvihu. A stále na útěku. Nová pohádková knížka Paula Langa
je plná černobílých i barevných ilustrací Václava Kabáta.

Hrdina příběhu, ve kterém se finské podivno suverénně mísí s
magičností Prahy, se dlouhodobě věnuje bádání o životě trpaslíků. Jenže
když už se zdá, že jeho výzkum bude konečně korunován úspěchem,
začnou se dít nezvyklé věci. Lépe řečeno neuvěřitelné věci. Jako by
nestačilo, že získá pocit, že ho ve ztichlých studovnách někdo sleduje. Na
scéně se objeví trpaslík bez nohou - a záhadný telefonát, který oznámí,
že chybějící končetiny jsou v pražské Maiselově ulici. Tedy přesně tam,
kde se dle legendy skrývá tajemný Golem…

