Charakteristika osob
Král, který vládne celému vesmíru, káže hvězdám činit to, co dělají
i bez něho. Každý člověk je jeho poddaný a musí ho poslouchat,
neboť jeho rozkazy jsou rozumné.
Domýšlivec, který chce být obdivován všemi, ale žije na své planetce
sám. Neslyší nic, co není projevem obdivu.
Pijan, který pije, aby zapomněl, že se stydí, že pije.
Byznysmen, který je neustále zaneprázdněný počítáním hvězd,
o kterých si myslí, že jsou jeho. Přeje si je použít, aby mohl koupit
více hvězd.
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Malý princ

Není pohádka jako pohádka, není princ jako princ. Tenhle je
skutečně jen jeden – Malý princ, jedno z nejslavnějších děl
moderní světové literatury.
S Malým princem se v africké poušti setkává opuštěný letec,
autor této knížky. Zatímco se pokouší opravit havarovaný stroj,
povídají si o všeličem. O tajemství podivuhodné pouti Malého
prince, o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o pravém štěstí,
o odpovědnosti za ty, které máme rádi. A vůbec nezáleží na tom,
odkud pocházíme: Malý princ pocházel z tak malinké planetky,
že si to možná ani neumíme představit. Ale věděl, že je třeba
chránit květinu, kterou vypěstoval, a že mu to přineslo větší
radost než pijákovi plná láhev, podnikateli peníze
a panovačnému králi nezměrná moc.

Antoine de Saint-Exupéry
Byl francouzský spisovatel, letec, často je považován
také za filosofa a humanistu. Mezi jeho nejznámější díla
patří Země lidí, Citadela nebo Malý princ. Malý princ
byl vydaný v roce 1943 a je to jeho nejznámější literární
dílo. Jde současně o jeden z nejznámějších pohádkových
příběhů moderní světové literatury.

