
Vianočná knižka sa otvára



Čítame s deťmi a/alebo ony čítajú nám? Tieto zručnosti a návyky 
si pestujeme celý život.

Reč dieťaťa sa vyvíja najrýchlejšie v prvých troch rokoch života a my, 
rodičia, sme ich komunikačným vzorom. Tou najzákladnejšou pomôc-
kou, ktorú možno využiť pri učení detí spájať do súvislostí to, čo vníma-
jú zmyslami, je práve kniha. Mamičky a oteckovia, prelistujte si katalóg 
Najlepšie detské knihy roka 2022 a vyberte si knihy, ktoré si budete 
s deťmi čítať. A tí z vás, ktorí máte už väčšie deti, určite oceníte, ak vám 
z týchto kníh budú čítať práve ony.

Viete, čo je ešte dôležité, no zároveň jednoduché? Rozprávanie sa. 
Tieto knihy ponúkajú skvelé témy na rozhovory, umocnia trávenie 
spoločného času s deťmi; ponúknite im knihy, ktoré ich vnútorne 
obohatia, a prispejte tak k rozvoju ich čitateľských duší.

Nazrite do kníh, ktoré sa dostali do tohtoročného výberu toho naj, 
hľadajte ich v kníhkupectvách, knižniciach; máte tu zároveň aj pomôc-
ku, aké knihy kúpiť pod vianočný stromček alebo aj darček k narode-
ninám. A ak ste pedagógmi, čítajte si ich s deťmi v škole a nechajte sa 
inšpirovať, aké tituly doplniť do školských knižníc a kútikov.

Užívajte si krásne čítanie.

Kamila Prextová
 riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice

december 2022
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Ľudmila Mičianová
Šup šup
E.J. Publishing • ilustrácie: Petra Lukovicsová

Neposlušné tričko, čo má akosi priveľa otvo-
rov, alebo pančušky, ktoré sa ocitli na hlave. 
Namiesto ľavej topánky pravá, ach! Poznáme to 
všetci, obliekanie s deťmi je občas hotová veda. 
Vydarené leporelo Šup Šup (voľné pokračo-
vanie obľúbenej knihy Ham Ham) vaše deti 
povzbudí v každodennej rutine a zároveň im 
pritom rozviaže jazýček. Dvojitý zásah!

Marta Galewska-Kustra
Kubko: Hravé gestá a zvuky
Ikar/Stonožka • ilustrácie: Joanna Kłos 
• preklad: Ladislav Holiš

Prvé bľabotanie, najkrajšie začiatky! Toto šikovné leporelo 
pasuje akurát do detských rúčok a sústredí sa na vývin reči 
najmenších batoliat. Kniha má jednoduchú, interaktívnu 
formu, ktorá hravým spôsobom učí deti základné zvuky 
a gestá. Rodičovi zároveň pomáha vďaka krátkym inštruk-
ciám knihu čítať tak, aby z nej mali obe strany pôžitok.

Anne Sophie Baumann – Thomas Baas
Čo blázniš, vlk?
Svojtka & Co.

Máte radi zábavné knihy? Páči sa vám v detských 
knihách prekvapivá pointa a netradičný formát? 
Potom určite siahnite po priestorovom leporele 
o vlkovi, ktorého otravuje nezbedné pierko. Vlk 
vyplazuje jazyk, žmurká, kýcha, len aby sa pierka 
zbavil... Či sa mu to podarí, sa dozviete v tejto 
skvelej pop-up knihe.

Petr Horáček
Mackov najlepší kamarát
Albatros • preklad: Magdaléna Poppelková

Nájsť si kamaráta je ťažké. Ak máte šťastie, náj-
dete niekoho, kto tiež potrebuje priateľa. Presne 
ako medvedíky v tomto príbehu, ktoré kama-
rátov hľadali spolu. Úsmevný príbeh o tom, ako 
často nevidíme to, čo máme rovno pod nosom, 
je vyrozprávaný jednoduchým, zrozumiteľným 
jazykom a doplnený krásnymi ilustráciami.

Nicola Edwards
Maco a myška: Na ihrisku 
Meda • ilustrácie: Mária Nerádová
• preklad: Ester Demjanová

Zažite s našimi kamarátmi macom a myškou veselé 
chvíle na ihrisku. Obaja – ako všetky deti – milujú 
šmýkanie, hojdanie či preliezanie. Toto roztomilé 
leporelo s ilustráciami Márie Nerádovej obsahuje 
posuvné prvky, vďaka čomu sa čítanie stáva inte-
raktívnym a zábavným. Pozor, po prelistovaní bude 
návšteva ihriska povinná! Prajeme vám, nech sú 
pohyb a čítanie aj vašimi najmilšími radovánkami.

Líška a malý plch sú priatelia. Ich spoločné hry však 
každý rok preruší zimný spánok. S postupujúcou jeseňou 
okrem radosti prežívajú aj smútok a nakoniec zmiere-
nie s nevyhnuteľným, hoci krátkym odlúčením. Jemné 
ilustrácie dotvárajú snovú atmosféru príbehu. Večerné 
čítanie tak bude pozvánkou na spánok a uistením, že tu 
pre deti stále budeme.

Giorgio Volpe – Paolo Proietti
Skôr než povieš dobrú noc
Ikar/Stonožka • preklad: Lucia Hlubeňová



Monokel

Hovnivál Hugo rád zhromažďuje 
guľôčky. Jedna nestačí. Chce ich mať 
stále viac a viac... Simona Smatana 
(rod. Čechová) sa každoročne v katalógu 
najlepších kníh neobjavuje náhodou. 
V ďalšej environmentálne zameranej 
knihe rozpráva o tom, čo nás v živote 
robí skutočne šťastnými. Kniha poteší 
dušu láskavým príbehom a očiam 
ulahodí jemnými ilustráciami.

Verbarium • preklad: Ľubomír Feldek

Ak si máte tento rok vybrať len jednu via-
nočnú knižku, nemusíte ďalej hľadať. S pri-
veľkým stromčekom a vrškom, ktorý sa dá 
vždy a znova odrezať, aby rozveselil niečie 
sviatky, sa budete chytať za brucho aj po-
okrejete na duši. Knihu vynikajúco prebásnil 
Ľubomír Feldek, vďaka čomu má tendenciu 
ostať dlhé roky rodinným pokladom.

Robert Barry
Vianočný strom, čo si z lesa 
objednal pán Hron

Christie Matheson
Čarovný strom

Zelený kocúr

Niet pochýb, že strom vnútri tejto knihy 
bude deťom pripadať skutočne čarovný. 
Toto fascinujúco jednoduché leporelo, 
pripomínajúce Tulletovu Knižku, vyzýva 
dieťa na interakciu a hru a vkladá mu do 
rúk zázračnú moc meniť sled udalostí. Veď 
ako by ste sa asi cítili, ak by vďaka vám 
napríklad rozkvitol strom? Ak sa práve 
usmievate, bude sa aj vaše dieťa.

Katarína Macurová
Slimák Henry
Albatros

Henry nemá ani trošku slizu, a tak ne-
dokáže veci, ktoré sú pre iné slimáky 
jednoduché. Tak rád by liezol do výš-
ky! Vytrvalo však skúša nájsť spôsob, 
ako túto nevýhodu prekonať. Ak je už 
na pokraji síl, neváha požiadať o po-
moc priateľov. Obrázková kniha o sile 
vôle a o tom, že poprosiť o pomoc nie 
je hanba, môže byť pre nás všetkých 
krásnou inšpiráciou. 

Simona Smatana
Hovnivál Hugo
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OZ Slniečkovo • preklad: Viera Hurná

Lúčny koník sa na svojich cestách stretne s rozlič-
nými chrobáčikmi a hmyzom. Aspoň tak budú 
tento príbeh vidieť vaše deti a veľa sa na ňom 
nasmejú. Ostane s nimi však navždy. Je totiž zá-
roveň o cestách, po ktorých raz pôjdu ony samy. 
Spoznajú mnoho ľudí – s niektorými sa len minú, 
s inými ostanú priatelia, a pri tom všetkom sa 
naučia, kým vlastne sú.

Jana Bodnárová
Aha! Ja už viem!
Perfekt • ilustrácie: Lucia Žatkuliaková

Škôlkarka Lea je malá výmyselníčka. Vždy, keď treba 
niekoho doma alebo v škôlke potešiť, zabaviť sa doma 
počas karantény alebo sa prihovoriť bračekovi v mam-
kinom brušku, príde Lea s originálnym nápadom. Krásne 
ilustrovaná kniha prináša deťom a ich rodičom autentic-
ký obraz harmonických medziľudských vzťahov.

Dávid Dziak
Poď do rozprávky
OZ FACE • ilustrácie: Michal Souček

Titul prozaického debutu Dávida Dziaka je skutočným 
pozvaním do rozprávkových príbehov. V citlivom 
dialógu pozýva rozprávač dieťa na stretnutie s krt-
kom, pirátom, stromom, slnkom a dokonca aj s iným 
dieťaťom – takým, ktoré si nosíme v srdci celý život. 
Prechádzka takouto rozprávkovou krajinou nás spolu 
s deťmi naučí vidieť krásu vo všetkom, čo nás obklo-
puje, a ukáže nám, ako všelijako sa môžeme hrať.

Arnold Lobel
Lúčny koník na cestách
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Modrý Peter • ilustrácie: Renáta Milčáková

Básnická zbierka prináša najmladším det-
ským čitateľom jemné básnické pohľadnice. 
Básne aj krásne obrázky tichým a pritom 
hlbokým hlasom hovoria dieťaťu o prírode, 
vtáčikoch, drobnom hmyze, stromoch, roč-
ných obdobiach. V tejto Cukorničke bude 
sladký prášok, ktorý dieťaťu zakaždým len 
prospeje. Môže si s ním kedykoľvek osladiť 
všedný aj sviatočný deň.

Ján Milčák
Cukornička

Perfekt • ilustrácie: Peter Uchnár

Knižka prináša hravé, veselé i poučné 
básne pre deti aj pre rodičov. Niekto-
ré básne majú blízko k bájkam, iné 
zasa k nonsensovej poézii svetových 
autorov (Edwarda Leara, Roberta 
Desnosa, Juliana Tuwima). Stretnúť 
sa tu dá s rôznymi druhmi zvierat: od 
pavúka či muchy až po žirafu či slona. 
Feldek ako majster slova prináša 
svojim čitateľom skutočné básnické 
lahôdky. Krásne ilustrovaná zbierka 
môže s nimi rásť až do dospelosti.

Ľubomír Feldek
Rozprávkový zverinec

Marius Marcinkevičius
Tajomné jazero
Ikar/Stonožka • preklad: Lucia Hlubeňová • 
ilustrácie: Lina Düdaité

Melancholická, zimná, snová – takáto je 
táto krásne zasnežená obrázková knižka. 
Príbeh sa vynára len pomaličky (vlastne 
až po celom dopoludní strávenom kor-
čuľovaním), no vrúcnosť a priateľstvo 
z neho sálajú od prvej strany. Ilustrácie 
čaro tohto dielka úžasne dopĺňajú: je 
v nich čosi hrejivé, k čomu sa deti budú 
chcieť túliť a zohrievať sa.

René Nekuda
Príbehostroj
Monokel • ilustrácie: Aneta Františka Holasová, 
Tereza Lukešová, Johana Švejdíková a Marie 
Urbánková • preklad: Ľubica Schmarcová

Interaktívne komponovaná kniha posky-
tuje deťom i dospelým možnosť odkrývať 
a napodobňovať princípy rozprávania. 
Pozýva čitateľov, aby sami vytvorili vlastný, 
originálny príbeh. Od príbehotvorcov-no-
váčikov môžu postupne prejsť až k maj-
strom rozprávania. Výtvarne pôsobivá 
kniha predstavuje zaujímavú príručku 
umeleckého rozprávania a zároveň nená-
padne odkazuje na svetoznáme príbehy 
(ako napr. Cesta na Mesiac).

Buvik • preklad: Ľubor Matejko

Hlásime návrat do známej rodiny Ňufkovcov! Tentokrát 
trávia deti leto bez rodičov. Podobne ako to bolo v pr-
vom dieli, aj tento sa skladá z drobných príbehov, ktoré 
citlivo modelujú vzťahy medzi súrodencami a blízkymi 
z ich okolia. Ňufkovci totiž dobre vedia, čo je šťastie: 
zapekané zemiaky z maminho receptu, more na obraze, 
poliate orchidey a návrat domov.

Zuzana Belková
Kto sú ľudia? Abecedník pre návštevy 
z vesmíru
Fagan • ilustrácie: Alica Kucharovič

Táto neobyčajná knižka prevedie deti písmenami 
abecedy, pričom abecedu skladá z veľkých a malých 
tém: Š ako šťastie, Ť ako ťažké, Ľ ako ľahostajnosť 
či D ako dotyky. Jednotlivé vysvetlenia sú drobné, 
ako stvorené pre predškolákov, no majú v sebe 
pozoruhodnú hĺbku a vôbec sa nesnažia poučovať. 
S deťmi sa ešte dlho budete mať o čom rozprávať.

Maria Isabel Sánchez Vegara
Knižná séria Malí ľudia, veľké sny
Slovart • preklad: Denisa Ľahká, Matej Golian, Zuzana Deverová 
• ilustrácie: Aaron Cushley, Ana Albero, Amaia Arrazola, Frau 
Isa, Mikyo Noh, Sveta Dorosheva, Gee Fan Eng

Ak hľadáte knižku, v ktorej sú fakty namiešané práve pre 
vek vašich predškolákov, našli ste. Každý kúsok tejto série 
(je ich viac!) hovorí o detstve známej osobnosti svetových 
dejín. Robí to tak láskavo a povzbudivo: citlivo modelova-
ným príbehom a zároveň pôsobivými ilustráciami. Vaše 
deti sa budú vedieť s týmito postavami ľahko stotožniť 
a snáď o to skôr začať snívať ich vlastné veľké sny. 

Mariana Prochasko – Taras Prochasko
Kam zmizlo more?
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Štrnásť vlkov je skutočný príbeh Yellowstonského parku 
o tom, ako v prírode do seba všetko zapadá a ako spolu 
súvisia aj tie najneočakávanejšie veci. Podporený krásnymi 
ilustráciami a odbornými informáciami je jednoduchým 
návodom na záchranu prírody pre všetky živé tvory, ktorý 
ľahko pochopia aj deti.

Barbora Németh – Filip Németh
Tvojazem
Fantastické dobrodružstvá Rikiho a Emy
Slovart • iIustrácie: František Hříbal

Kniha Tvojazem je ako diaľnica, po ktorej sa rútiš 
nebezpečnou rýchlosťou, no nebojíš sa. Vzrušujúce 
dobrodružstvá, fantastické objavy Prezidenta Tvoja-
zeme (a ich pohyblivé ilustrácie!), odvaha a súdržnosť 
tvojich priateľov Rikiho, Emy a Tidlinga, to všetko ťa 
celkom pohltí. Nechceš, aby sa príbeh skončil… 

Dorota Kassjanowicz
Ahoj, vlky!
Absynt • ilustrácie: Zuzana Bartová • preklad: Ján Púček

Ahoj, vlky! napísala nielen Dorota, ale i Filip. Vystavali 
zo slovokociek svet mnohých detí, v ktorom je občas 
veľmi, veľmi ticho. A trochu smutno. Aj preto Filip 
uniká do sveta fantázie, slovných hračiek. Objavuje, 
aj to, že keď ideš dopredu, tak vždy ideš aj sám v sebe. 
Nežný príbeh o strachu, porozumení a hľadaní.

Catherine Barr
Štrnásť vlkov
Ikar/Stonožka • preklad: Marcel Uhrín

„Čo podnieti niekoho vydať sa na cestu, keď cesta ešte 
neexistuje? Ako si predstavíme niečo, čo sme nevide-
li?“ Príbehy cestovateľov napísané tak, že okamžite 
podnietia nekonečnú predstavivosť. Búra predsudky, 
núti kriticky myslieť. Kombinácia čiernobielych kresieb 
a pestrofarebných ilustrácií je dychberúca a ocenia 
ju nielen deti, ale aj dospelí.

Roman Cséfalvay
Nočný život zvierat
Slovart • ilustrácie: Viliam Slaminka

Nočný život zvierat nie je klasickou encyklopédiou. 
Nekonečné množstvo informácií o najrôznejších nočných 
tvoroch dopĺňajú aj zaujímavosti o práci zoológa, spolu 
s radami, ako sa ním stať. Text je výborne rozčlenený na 
kapitoly a doplnený živými ilustráciami, ktoré upútajú 
pozornosť každého čitateľa.

Piotr Socha
Špina
Smradľavé dejiny hygieny
Slovart • iIustrácie: Monika Utnik-Strugała • preklad: Alexander Horák

Toto je nebezpečná kniha! Ponúka nespochybniteľné argu-
menty chronickým odmietačom pravidelného umývania nôh. 
Pri čítaní zabudnete na čas a priestor. Je zápach posvätný? 
Komu stačilo vymeniť košeľu, aby bol umytý? A kto a kedy 
tvrdil, že kúpeľne sú len pre služobníctvo? Pri Špine žasnete, 
smejete sa, učíte sa.

Isabel Minhós Martins
Atlas ciest a bádateľov
Monokel • ilustrácie: Bernardo P. Carvalho 
• preklad: Jana Benková Marcelliová
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Tatran • iIustrácie: Levi Pinfold
• preklad: Adriana Oravcová

Tento krásne napísaný príbeh vás 
presvedčí, že nikto nie je príliš 
malý a nepodstatný, aby niečo 
zmenil. Napriek tomu, že sa dej 
odohráva za polárnym kruhom, 
je plný tepla a nehy. Klimatické 
zmeny, medziľudské vzťahy, vzťah 
k prírode i dobrodružstvo sa spo-
jili do dokonalého celku.

Hannah Gold
Posledný medveď

Ikar/Stonožka • preklad: Veronika Maťúšová

Stop výmyslom! Pravda o zvieratách je 
kniha plná rozkošných kresieb a humo-
ru. Vyvracia všetky mýty o zvieracej ríši, 
napriek tomu informáciami nezahlcuje. 
Ukazuje hodnotu každého živého tvora, 
možno pomôže zbaviť strachov i pred-
sudkov a veľmi nenápadne učí pracovať 
s informáciami. Vtipne, stručne a jasne!

Sophie Corrigan
Stop výmyslom!
Pravda o zvieratách

Veronika Šikulová
Zelená pošta
Slovart • iIustrácie: Oksana Paliy

Teta Olina tvrdí, že nemá čas švácať 
motykou a že kvety a stromy majú 
choroby. Mať doma včelín a v bunkri 
tchora?! Jej synovci Dalibor a Oliver 
však lezú po stromoch, zakopávajú 
poklady či ratujú zatúlané psíky. Kniha 
plná zvierat, dobrodružstiev, humoru, 
krásnych jazykových obrazov a lásky. 
Vzájomnej i tej k prírode.

Juraj Raýman
Hon na tučniaka
Slovart • iIustrácie: Viliam Slaminka

Jeden Leo, jeden tučniak, ktorý upchá 
odpad v ZOO, jeden na svet pýtajúci sa 
súrodenec v deň Leových narodenín, 
jeden ziskuchtivý námestník, jedna nety-
pická opatrovateľka s chlebíčkami a traja 
dôchodcovia – tí všetci v knihe Hon na 
tučniaka roztočia úsmevný, no zároveň 
napätia plný príbeh nielen o tom, ako sa 
Leo rozhodol zachrániť tučniaka...

Nádherne ilustrovaná encyklopédia vás pozve na dob-
rodružnú výpravu, vďaka ktorej objavíte nielen mýty z ce-
lého sveta, ale aj záhadné magické bytosti. Nájdete v nej 
nielen draky, jednorožce, bazilišky, ale aj menej známe 
bytosti ako Dúhovú rybu, Anupa či Zylanta a ich fascinu-
júce príbehy, ktoré podnietia nielen detskú fantáziu.

John Howe
Putovanie po Stredozemi
Slovart • preklad: Peter Molnár

Vyberane ilustrovaný cestopis vás prevedie po mý-
tickej Stredozemi. Budete svedkom bitiek z rôznych 
vekov, navštívite stratené kráľovstvá, spoznáte 
prastaré mýty a bytosti. Kniha okrem filmových 
návrhov či existujúcich ilustrácií obsahuje aj množ-
stvo nových malieb a skíc, ktoré potešia srdce 
každého milovníka Stredozeme.

Good Wives and Warriors
Mytopédia
Encyklopédia mýtických bytostí
a ich magických príbehov
Ikar/Stonožka • preklad: Denisa Stareková

Unikátne encyklopedické spracovanie známych severských 
mýtov mrazivo pohladí dušu i oko a mnohému priučí. 
Preto buďte odvážni a vstúpte do sveta hrdých Vikingov, 
skúsených moreplavcov aj zručných remeselníkov a spolu 
s nimi vzdorujte ľadovým hmlám, ľstivým prelietavým bo-
hom, bájnym tvorom, múdrosti sveta či sudičkám držiacim 
v rukách osudy nás všetkých.

Matt Ralphs
Severské mýty: Bohovia, príšery a hrdinovia 
starých Vikingov
Slovart • ilustrácie: Katie Ponder • preklad: Tereza Pospěchová
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Otvorte svoju myseľ a zhlboka sa nadýchnite. Čaká vás 
neobyčajná cesta plná napätia, zvratov i magických 
prekvapení. Príbeh nasiaknutý ľudskosťou, predsudkami, 
neochvejnou vierou v šťastné konce a Amari Peterso-
vou – unikátnou dievčinou, ktorá s gráciou prepojí dva 
rozdielne svety. Nakoniec, táto kniha je iba o tom, ako 
za seba bojovať, nech ste kdekoľvek.

Simon Farnaby
Merdyn: Čarodejník v stodole
Ikar • ilustrácie: Claire Powell • preklad: Martin Štulrajter

Stredovek bol krutý a neprial slabým náturám. Preto 
sa Merdyn ocitá v nelichotivej situácii, z ktorej sa 
mu snáď pomôže vymotať práve Rose. Títo hlavní 
hrdinovia oslovia všetkých. Aj tých, ktorí ešte nechcú 
vyrásť! Cez nádherný odtieň úsmevného humoru 
vás vezmú na poetický roadtrip, v ktorom sila priateľ-
stva prekoná aj niekoľkotisícročný vekový rozdiel.

Marianna Oravcová
V ríši víl a škriatkov
Slovart • ilustrácie: Dušan Kállay

Povesti nie sú verným obrazom dejín. Prostý ľud sa k nim 
utiekal, keď chcel uniknúť pred realitou. Vytvoril si fiktívny 
svet plný rozprávkových bytostí, magických miest, nespl-
nených snov aj tajných túžob. Cez mocnú predstavivosť 
strašil i vychovával. Folklór je pozoruhodný a v novej 
reedícii čitateľa citlivo zoznamuje s krásou ľudových príbe-
hov z Britských ostrovov.

B. B. Alston
Amari a Noční bratia
Ikar • preklad: Mariana Olšiaková

Petrus • preklad: Dávid Ursiny

Ďalšia zbierka rozprávok z mimoriadne 
vydarenej edície tentoraz predstavuje Indiu. 
Ide o výber z textov zozbieraných etnograf-
mi a zberateľmi indického folklóru v 19. a zač. 
20. storočia, ktoré zostavil a excelentne 
ilustroval Dávid Ursiny. V 23 rozprávkach 
sa k nám prihovára podmanivý svet obrov, 
radžov, brahmanov či lietajúcich slonov.

Dávid Ursiny (editor)
Zázračný džbán

Artforum • ilustrácie: Antoine Ron-
zon • preklad: Zuzana Procházková

Napínavá a vtipná detektívka, 
v ktorej obľúbený autor príbe-
hov predstavuje mladého ježka 
Jeffersona. Ježko je nespravodlivo 
obvinený z vraždy a musí sa nielen 
skrývať, ale aj hľadať vinníka. 
Láskavý príbeh núti čitateľa pre-
mýšľať o našom vzťahu k zviera-
tám, sile priateľstva a o boji proti 
nespravodlivosti.

Jean-Claude Mourlevat
Jefferson

A. F. Steadman
Skandar a zlodej jednorožcov
Ikar • preklad: Michal Jedinák

Autorka knihy predstavuje bájne tvory 
ako divé a nespútané stvorenia. Hlavný 
hrdina fantasy série Skandar Smith chcel 
odjakživa jazdiť na jednorožcoch. Ocitne 
sa medzi vyvolenými a dostane šancu 
stáť pri zrode jednorožca a nadviazať 
s ním celoživotné puto. Pútavý a čítavo 
napísaný príbeh predstaví svet mágie
a prastarých tajomstiev.

Matúš Dulla
Architektúra
Stručné dejiny Slovenska
pre mladých čitateľov
Slovart • ilustrácie: Ján Vajsábel

Vznešená gotika, striedma renesancia, 
rozprávkový romantizmus či nadčaso-
vá secesia? Aj s dejinami umenia môže 
byť zábava. Nevšedný príbeh o archi-
tektúre na našom území vám predstaví 
Matúš Dulla. Jeho rozprávanie o kráse 
z pohľadu významných architektonic-
kých stavieb je osviežujúcou čitateľ-
skou jazdou, na ktorej budete vnímať 
krásy Slovenska odrazu inak.
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Dara, 14-ročný ochranca prírody, aktivista, chalan s autiz-
mom milujúci punk, vám ukáže faunu a flóru Severného Írska. 
Sústredené pozorovanie okolia striedajú obavy zo sťahova-
nia, spomienky na šikanu i sociálne rozpaky. Našťastie má 
tú správnu rodinu a svoje zvládacie stratégie. Pozor, je veľmi 
pravdepodobné, že Dara vo vás vzbudí záujem detailnejšie 
vnímať svet naokolo.

Gerður Kristný
Tiene v kresle
BRAK • ilustrácie: Klára Štefanovičová • preklad: Ján Zaťko

Knižka z Islandu s mierne hororovými prvkami môže 
zaujať rovesníkov 14-ročnej Eyje, ktorí hľadajú malý 
úlet z každodennosti. Aké by to bolo bývať pri cinto-
ríne? Čo ak ste si s kreslom zo starožitníctva priniesli 
aj „niečo” iné? Tajomné listy z minulosti, záhadný 
„fešák” bez telefónu a e-mailu rozprúdia fantáziu. 
Eyjin otec však musí do nemocnice. Duchovia sú-
časnosti otvárajú aj smutné príbehy. 

Lindeni • preklad: Alena Redlingerová

Detektívny príbeh rozpráva sám vyšetrovateľ, 15-roč-
ný Christopher. Žije s otcom, fascinujú ho prvočísla, 
pozná všetky krajiny sveta a má Aspergerov syn-
dróm. Jeho odhodlanie vyriešiť záhadu zavraždeného 
pudla sledujeme so zvedavosťou až nutkaním vstúpiť 
do knihy a pomôcť. Christopher postupne odhaľuje 
nečakané veľmi osobné súvislosti. Spoznávame jeho 
svet aj život s ním z pohľadu jeho blízkych. 

Dara McAnulty
Divoký rok. Denník mladého prírodovedca
Absynt • ilustrácie: Zuzana Bartová • preklad: Dana Petrigáčová

Vydajte sa na záchrannú medzihviezdnu misiu s Rylandom 
Graceom, odborníkom na „špekulatívnu mimozemskú bioló-
giu“ a vtipným učiteľom fyziky (má svojich druhostupniarov 
naozaj rád!). Ocitnete sa v jeho „koži“, presnejšie v hlave! 
Zažijete, že takmer nič nie je neriešiteľné, stačí zvedavosť, 
odhodlanie, vášeň pre experimentovanie, chuť rozmýšľať 
a nikdy nestrácať nádej. Ani ľudskosť.

Jana Plauchová
Nula kelvinov.
Ja neexistujem, ty neexistuješ
Artis Omnis

Kvalitne premyslené, napínavé, dôvtipné sci-fi. David star-
ne pomalšie ako jeho rovesníci. Často je v ohrození života, 
no zakaždým nepochopiteľne vyviazne bez ujmy. Príbeh 
je budúcnosťou odohrávajúcou sa v minulosti od roku 
1970, keď bol svet genetických manipulácií naozaj iba sci-fi. 
Vtiahnu vás dva silné elementy. Vedecká racionalita, 
pragmatizmus a svet emócií a zamilovanosti. 

Benedict Wells
Tvrdá krajina
Lindeni • preklad: Eva Budjačová

Leto je vždy príliš krátke. Pre 15-ročného Sama, ktorému 
umiera mama, konečne si nájde priateľov a zamiluje sa, to 
platí niekoľkonásobne. Odhaľte spolu s ním tajomstvá jeho 
mesta, zábavnej práce v kine, starých filmov, prvých viet 
z kníh, otcovho mlčania, porušovania pravidiel aj toho, čo 
skrýva rovnomenná báseň Tvrdá krajina.

Andy Weir
Posledná šanca
Lindeni • preklad: Patrick Frank

Mark Haddon
Čudná príhoda so psom uprostred noci
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YOLi 

Príbeh partie stredoškolákov, ktorí sa 
cítia byť trochu iní. (Necíti sa tak skoro 
každý tínedžer?) Kniha zachytáva 
„útrapy” s prvou láskou, komunikač-
né nedorozumenia s dospelými aj 
rovesníkmi či nepochopenie okolia. 
Približuje aj problémy života v do-
mácnosti s alkoholikom. Čitateľ v nej 
nájde láskavý a empatický jazyk, silu 
rodinného zázemia, množstvo blázni-
vých výstrelkov a vtipné dialógy.

Katarína Gulai
Klub divných

Slovart • preklad: Katarína Figová

Ash sa po úraze hlavy dostáva do iných 
svetov. Zrazu sa mení všetko, čo doteraz 
poznal – vzťahy s rodinou, priateľmi, láska, 
situácie. Ľudia ostávajú fyzicky rovnakí, 
no správajú sa vždy inak. Ash je konfron-
tovaný s drogami, rasovou segregáciou, 
coming-outom, manipuláciou, násilím, 
zneužívaním vo vzťahoch, mocou bohatých 
a bezmocnosťou obyčajných ľudí.

Neal Shusterman
Hra so svetmi

Juno Dawson
Čistá
Absynt • preklad: Mária Koscelníková

Hotelový apartmán, večierky, paparazzovia, 
koktejly a drogy tvoria každodennosť zbo-
hatlíckej 17-ročnej Lexi Volkov. Vďaka bra-
tovi podstupuje nedobrovoľnú odvykačku. 
Prechádza jednotlivými fázami liečby, ktoré 
vedia byť drsnejšie než jej slovník. Odhaľuje, 
kým v skutočnosti je, a začína chápať aj to, 
že „relaps je len zdržanie, nie dôvod vzdať 
proces uzdravenia”.

Monokel • preklad: Monika Jurovčáková

Opäť sa ocitáme s Vangom v uháňajúcom 
vlaku za odhalením jeho pôvodu. Je krátko 
pred druhou svetovou vojnou – postupne 
si skladáme kúsky mozaiky z napínavých 
udalostí v Paríži, Londýne, New Yorku, 
Berlíne aj v Moskve. Fascinujúce prepoje-
nie historických udalostí s fikciou, do ktorej 
vstupujú láska, priateľstvo, zrada, záchra-
na, obeta a odzbrojujúci humor.

Timothée de Fombelle
Vango: Princ bez kráľovstva

Hoci na prvý pohľad je to kniha o časovej súslednosti 
a kauzalite pre celkom malé deti, hlavnou témou je 
radosť z prítomného momentu, bosé nohy v tráve, vní-
mavosť, citlivosť, umelecká duša, mindfulness – nazvite 
si to, ako chcete. Moreau v nádherných ilustráciách 
mierne zabŕdne aj do filozofie. V zdanlivo nesúvisiacich 
výjavoch pozorný čitateľ nájde aj skrytý príbeh.

Luis Pescetti
Nataša
E.J. Publishing • ilustrácie: Pablo Fernández
• preklad: Barbara Sigmundová

Hádka s deťmi, to je nerovný súboj. Deti majú totiž 
k dispozícii taký arzenál ako odvádzanie pozornosti, 
prekrúcanie, vydieranie a pílenie nervov v tom najne-
vhodnejšom čase. Nataša sa v tomto výbere ocitla 
nielen pre nezvyčajnú tému – zlyhávanie komuniká-
cie medzi dieťaťom a dospelým –, ale aj vďaka tomu, 
že baví celú rodinu.

David Böhm
A ako Antarktída
BRAK • preklad: Zuzana Šmatláková

There is no plan(et) B. Musíme si vystačiť s plánom A. 
Inšpiráciou môže byť prísne chránený kontinent, ktorý 
nepatrí žiadnemu štátu, kde je zakázaná ťažba surovín
i lov. Aj vďaka tomu si doteraz uchoval svoju fascinujúcu 
krásu. Kým Jiří Franta z pobytu v Antarktíde vyťažil len 
komiks o morskej chorobe, Davidovi Böhmovi zmenila 
pohľad na život. Tak vznikla táto kniha faktov, zaujíma-
vostí a originálnych ilustrácií.

Laurent Moureau
Potom
82 Book and Design Shop 
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V detských kuchárskych knihách 
sa nekladie dôraz na originali-
tu, ale jednoduchosť receptov. 
O to nápaditejšie sú ich názvy: 
namiesto tekvicovej ryšavá polievka 
slečny líšky; namiesto ozdobe-
ných plátkov melóna melónová 
pizza. Premyslená je aj prehľadná 
grafika, krásne fotografie, milé ilu-
strácie večerníčkových postavičiek 
Nedveďa a Miška a ich kamarátov.

Romana Romanyšyn – Andrij Lesiv
Odkiaľ a kam
Monokel • preklad: Patrik Oriešek

3. diel zmyslovej série od oceňova-
ného ukrajinského dua. Tentokrát 
je témou pohyb vo všetkých svojich 
podobách. Fakty a zaujímavosti 
dopĺňajú ilustrácie, ktoré sú jednou 
veľkou výtvarnou štúdiou možností 
zobrazenia pohybu: autori sa inšpiro-
vali aj zoetropom, historickými maľ-
bami, kartografickými vrstevnicami, 
meteorologickými mapami, piktogra-
mami či obyčajnou púpavou.

Milada Těšitelová
Veľká medvedia kuchárka
BRAK • preklad: Michaela Malíková Bejdová

MIRKA TRIPPÉ
Učiteľka, ktorá na vyučovaní často využíva beletriu. Autorka vzdelávacieho programu 
KamžeKam. Nájdete ju na @kamze_kam.
ZUZANA HERBRYCHOVÁ
Učiteľka, mentorka, lektorka, knihomoľka, mama dvoch tínedžerov. Knihy sú jej únik, oddych, 
cesta i cieľ. Sú jej súčasťou doma i v práci.

LUCIA HLUBEŇOVÁ
Knižná redaktorka a skautka, prekladateľka, no predovšetkým tuláčka po knihách a milovníčka 
detskej ilustrácie. Poznávacie znamenia: modré okuliare, líšky a Japonsko.
VERONIKA INGLOTOVÁ
Knižná recenzentka, školská knihovníčka, zručná pedagogička, psíčkarka, milovníčka 
kníh a snových komiksov. Slová sú nielen jej vášňou, ale aj únikom z náročnej reality. 

 LUCIA BOROVSKÁ
Pôsobí v neziskovej organizácii Indícia, kde sa venuje zmene prístupu vo vyučovaní na základ-
ných školách. Je tiež zakladajúca členka OZ Úlet s knihou, editorka a mama dvoch tínedžerov.
PETRA MIŠÁKOVÁ
Vyštudovaná sociálna pracovníčka a bývalá knihovníčka. Je editorkou a recenzentkou pre 
Úlet s knihou a zaoberá sa biblioterapiou.
VIERA NÉMETHOVÁ
Knihovníčka a metodička v petržalskej knižnici, recenzentka portálu Úlet s knihou. Vedie 
knižný klub, biblioterapeutické stretnutia, vytvára podujatia najmä pre staršie deti, stre-
doškolákov a dospelých. 

MIROSLAVA BIROŠČÁKOVÁ
Autorka blogu odetskychknihach.sk, kde čitateľov presviedča o tom, že deti si môžu obľúbiť 
aj náročnejšiu literatúru. Najviac sa teší z toho, že jej deti si osvojili jej prístup ku knihám.

ALŽBETA URÍKOVÁ
Propagátorka čítania deťom, redaktorka, blogerka, mama, po nociach neúnavná hľadačka 
najkrajších detských kníh u nás a za hranicami. Nájdete ju na blogu pampuch.sk.
ĽUDMILA MIČIANOVÁ
Logopedička a autorka detských kníh. Vo voľnom čase by ste ju v kníhkupectve márne hľadali 
v oddelení pre dospelých. Doma vychováva troch zanietených čitateľov.
MONIKA FREML
Živí sa písaním. Ako Bookvička zbiera a zdieľa detské knihy, ktoré by si ako dieťa sama 
priala mať. Rada povzbudzuje rodičov, aby sa nebáli čítať deťom v cudzom jazyku.

ZOSTAVOVATEĽKY VÝBERU KNÍH
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MARKÉTA ANDRIČÍKOVÁ
Vysokoškolská pedagogička, ktorá sa zaoberá svetovou literatúrou a recepciou textov 
určených pre detského čitateľa. Doma má troch vášnivých čitateľov: manžela, takisto 
literárneho vedca, a dvoch synov.
VIKTÓRIA MARCINOVÁ
Je autorkou projektu Prečítané leto a už roky sa venuje téme čítania. Nájdete ju v OZ 
Krajina čitateľov, kde pomáha učiteľom spájať deti s knihami.
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