Najlepšie detské knihy
Vianočná knižka sa otvára

V predvianočnom čase kupovania darčekov mi mnohí moji známi po príchode
do kníhkupectva často volávali. Potrebovali poradiť, ktorú knihu kúpiť svojej
ratolesti, ked’že ich je na trhu naozaj veľa. Tak vznikol nápad pripraviť katalóg
rozdelený na jednotlivé vekové kategórie. Aby sme doň mohli zaradiť tie naozaj
najlepšie knihy za posledný kalendárny rok, pracujú na ňom odborníci z oblasti
literatúry, knihovníci, propagátori čítania, jednoducho tí, ktorí radi čítajú, v
knižnej ponuke sa dobre orientujú, vedia, čo je dobrá kniha a prečo je dôležitá.
Dobrá kniha v rukách dieťaťa a rodiča robí totiž zázraky. 20 minút čítania
denne sa znásobí do 140 minút za týždeň, 600 minút za mesiac a preklopí do
takmer dvoch miliónov slov za rok. Ak si však čítanie s deťmi nechávate iba na
víkend, po mesiaci si vaše dieťa našetrí len 80 minút. Tie za rok vydajú menej
než tristotisíc slov. Dva milióny či tristo tisíc, to všetko sa odrazí v slovnej
zásobe dieťaťa, v pamäti, v jeho schopnosti sústrediť sa a neskôr vo výsledkoch
v škole.

Všetky krásne detské knihy
uvedené na ďalších stránkach
nájdete za výhodné ceny
aj na www.martinus.sk

Čo je však ešte dôležitejšie, dobrá kniha učí počúvať uchom aj srdcom. Pomáha
chápať okolitý svet a otvára dvere fantázii. S dobrou knihou sa smejeme aj
plačeme, aby sme následne viac chápali a cítili s ľuďmi v našich životoch. Výber
najlepších kníh preto vôbec nie je jednoduchý, a ak sa vám zdá málo farebný
a akčný, je to preto, pretože naozajstné veci sú jednoduché a hlboké vo svojej
pomalosti.
Za všetkých zostavovateľov verím, že vám pomôže teraz pri vianočnom nákupe,
ale aj zajtra pri narodeninovej či inej oslave.
Iveta Hurná
riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice

Obsah

K N I H Y P R E NA J M E N Š Í C H / 0 - 3 r o k y

NAJLEPŠIE DETSKÉ KNIHY 2017

6-8

K N I H Y P R E D E TI / 4 - 6 r o kov

9 - 11

K N I H Y P R E D E TI / 7 - 1 0 r o kov

12 - 14

K N I H Y P R E D E TI / 11 - 1 3 r o kov

15 - 17

K N I H Y P R E D E TI / 14 - 16 r o kov

18 - 20

K N I H Y P R E VŠ E TK ÝC H

21 - 22

Vianočná knižka sa otvára
Z O S TAV I L I

Markéta Andričíková
Lucia Hlubeňová
Tibor Hujdič
Iveta Hurná
Viktória Marcinová
Viera Némethová
Zuzana Stanislavová
Alžbeta Uríková
Zdenka Waradzinová
J A Z Y KOVÁ Ú P R AVA

Mária Marcinová

R O K V Y DA N I A

2017

POČET STR ÁN

24

Tento projekt bol
podporený z verejných
zdrojov poskytnutých
Fondom na podporu
umenia. Publikácia
reprezentuje výlučne
názor autorov a fond
nezodpovedá za obsah
publikácie.

G R A F I C K Á Ú P R AVA

Zuzana Bartová /
Wildflower Studio

Vianočná knižka sa otvára je projekt Knižnice pre
mládež mesta Košice, ktorý v tomto roku vstupuje do
siedmeho ročníka. Ide o katalóg najlepších knižných
odporúčaní pre deti a mládež. V tomto roku sa veľmi
tešíme, že Martinus, s.r.o. sa rozhodol podporiť ho,
vydať a distribuovať.
Bližšie info z predchádzajúcich ročníkov na
www.kosicekmk.sk.
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Knihy pre najmenších / 0 - 3 roky

Knihy pre najmenších / 0 - 3 roky
Hervé Tullet
Knižka

Pavla Hanáčková
Kde bývajú zvieratká - V lese
Albatros (2017) • 14 strán • 7,99 €

Citadela (2017) • 60 strán • 8,50 €

Pop-up leporelo V lese nadväzuje na úspešnú sériu
3D detských kníh Rudolfa Lukeša a je podobne
magické: keď sa vám pri roztvorení knihy z tmavej
jaskyne pomaly vynorí drobný netopier, stratíte
spolu s vaším dieťaťom reč.

Interaktívna a hravá detská kniha
francúzskeho výtvarníka Hervé Tulleta, v
ktorej majú hlavnú úlohu bodky. Deti do
nich pomocou inštrukcií v knihe fúkajú, ťukajú, hladkajú ich a tlieskajú, vďaka čomu sa
bodky na každej stránke hýbu a nezastavia.

Rebecca Finn
Čo sa deje: Na hasičskej
stanici

Inger a Lasse Sandberg
O malej Aničke
Buvik (2017) • 64 strán • 6,80 €

Svojtka&Co (2017) • 10 strán • 6,90 €

Kniha s dvomi jednoduchými príbehmi. V jednom sa
spolu s dieťatkom môžete zasmiať, aké nevšedné miesta
vymyslela Anička obyčajným veciam, v druhom hľadáte
stratený vianočný darček.

Leporelo s obľúbenými pohyblivými
prvkami. Pomocou interaktívnych prvkov
sa dieťatko zoznámi so životom na hasičskej
stanici a zistí, ako požiarnici zasahujú tam,
kde treba.

Katarína Macurová
Lily a Momo

Zdeněk Miler a Josef Brukner
Krtkov deň

Albatros (2017) • 40 strán • 7,99 €

Stonožka (2017) • 12 strán • 3,90 €

Láskavý príbeh o priateľstve a snahe porozumieť si
napriek vzájomným rozdielom. S veľkou a trochu
nemotornou postavou Moma si vaše deti budú
rozumieť rovnako ako malá Lily.

Legendárne leporelo o jednom letnom dni v
živote krtka je tu znova. Patrí do rúk
(a pusy) najmenším deťom a jednoznačne ho
musíte mať v domácej knižnici.
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Knihy pre deti / 4 - 6 rokov

Knihy pre najmenších / 0 - 3 roky

Katarína Macurová
Ako naučiť Eda lietať

Ivona Ďuričová
Zvieratká z abecedy

Albatros (2017) • 32 strán • 7,99 €

Vo veselej obrázkovej knižke sa medvedík
Ernest rozhodne, že naučí pštrosa Eda lietať.
Zoženie potrebnú literatúru, vyrába pre
Eda nákresy, a keď ani to nepomáha, vyberú
sa spolu do sveta po rozumy.

Stonožka (2017) • 64 strán • 6,90 €

Úžasne ilustrovaná zbierka zvieracích
básničiek podľa abecedy bude rásť spolu
s vašimi deťmi. Tie najmenšie sa budú tešiť
z vtipných obrázkov. Ako budú rásť, budete
si stále viac užívať aj veršíky. Tento kúsok
vydrží skutočne až do prvej triedy.

Rotraut Susanne Berner
Potulky nocou
Zelený kocúr (2016) • 16 strán • 11,90 €

Cenami ovenčená obrázková kniha
plná rôznych detailov a drobností,
no pritom bez slov. Deti si tak môžu
vytvárať vlastné príbehy a zároveň
cvičiť pozorovacie schopnosti, sústredenie a pamäť. Práce R. Bernerovej ste mohli vidieť tento rok aj na
Bienále ilustrácií v Bratislave - BIB
2017.

Marion Billet
Hlasy ptáků
zvuková knížka
Axioma (2017) • 14 strán • 11,70 €

Toto leporelo je určené
najmenším deťom a je prvou zvukovou
knižkou, ktorú budete ochotní počúvať
bez zastavenia. Na každej dvojstránke
nájdete totiž zvuky skutočných
vtákov vo vynikajúcej kvalite. Knižku
ilustrovala skvelá francúzska ilustrátorka
Marion Billet a patrí medzi to najkrajšie,
čo sa na našom knižnom trhu objavilo.

Dick Bruna
Miffy má lupu!

Baobab (2017) • 14 strán • 4,65 €

Svetoznáme zajačie dievčatko
Miffy s čistými a jednoduchými
ilustráciami, výrezy do stránok
pre malé pršteky, a to všetko v
podobne miniatúrneho leporielka
do najmenších rúk - musíte nám
odpustiť, že je v češtine. Vyskúšajte,
vaše bábätko si ho ihneď obľúbi.

Mária Ďuríčková, Božena Plocháňová
Danka a Janka v rozprávke
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2017) •
88 strán • 3,90 €

Známe dvojičky Danka a Janka prechádzajú z reálneho
sveta do rozprávkového. Stretávajú mnoho
zaujímavých bytostí - Všadebola, Gevenduchu či
Belasé vrecko. V stretnutiach sa ukazuje, aký môže byť
aj náš bežný svet zázračný a aké je dôležité poriadne sa
pozerať a načúvať.

Peter Karpinský, Peter Uchnár
Teta Agáta a jej mačacia sedmička
Perfekt (2017) • strán • 7,90 €

Teta Agáta má doma štyri mačky a troch kocúrov a
volajú sa ako dni v týždni. Je s nimi veselo, niekedy až
príliš. Raz vystrašia poštára, inokedy zjedia koláč pre
hostí. V krátkych veselých príbehoch sa malý čitateľ
zabaví aj naučí, čo majú mačky rady, čo neznášajú a
ako sa dá s nimi pekne žiť.
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Knihy pre deti / 4 - 6 rokov

Knihy pre deti / 4 - 6 rokov
Daniel Hevier, Magdaléna Gurská
Abecedárik

Ján Uličiansky, Peter Čisárik
Máme Emu

Trio Publishing (2017) • 64 strán • 7,90 €

Buvik (2017) • 40 strán • 8,20 €

Lisa Papp
Magdaléna a psík z
knižnice
Pro Solutions (2017) • 32 strán •. 8,50 €

Abecedárik je zábavný aj poučný. Krásne ilustrovaná knižka, ktorá v jednoduchých štvorveršiach
sprevádza čitateľov základnými písmenami abecedy.
Každá dvojstrana predstavuje básnicky a výtvarne
jedno písmeno aj s jeho krasopisnou podobou.
Poznanie deťom sprostredkúvajú aj vtipné úlohy pod
básničkami.

Keď sa v škôlke deje všetko podľa prísnych
pravidiel, keď sa deti musia prechádzať stále
rovnakým smerom, keď je všetko fádne,
zjaví sa Ema, zázračná učiteľka, ktorú si
mimovoľne pričarovali Edo, Miška a Alica.
S ňou je svet pestrofarebný a veselý. Kto by
nechcel Emu?

Magdalénka nevie rýchlo plynule
čítať, a preto nedostáva v škole
hviezdičky. Jedného dňa však v
knižnici začne čítať príbehy fenke s menom Vločka, pred ktorou
sa vôbec nehanbí. Kniha prináša
pekný, bohato ilustrovaný príbeh s
nenápadným didaktickým podtextom.

Zbyňo Džadoň
Jana Kalixová
Lara a nebo
OZ Slniečkovo (2017) • 88 strán • 14,90 €

Malá Lara sa vyberie so strýkom Rudom na jesennú prechádzku. Po ceste
sa spolu zhovárajú a spievajú si. Dobrá
nálada im vydrží aj vtedy, keď sa Lara
bojí vyjsť hore na vežu. Jednoduchý
príbeh o porozumení je doplnený
krásnymi ilustráciami a piesňami aj na
CD nosiči.

Mariana Prochasko
Kto nám z neba sype sneh
Buvik (2017) • 72 strán • 9,80 €

V Bukovej hore žije rodinka krtkov:
ocko Ňufko, mamka Ňufka a ich
trinásť detí, o ktoré sa vzorne starajú. V drobných, krásne a citlivo
vyrozprávaných príbehoch autori
nepriamo pomenúvajú zásadné znaky
láskyplných a harmonických vzťahov
medzi jednotlivými členmi rodiny.

Dániel Varró, Írisz Agócs
Nie, nie, nie, veruveru nie
Verbárium (2017) • 48 strán • 9,90 €

Zbierka krátkych humorne ilustrovaných nonsensových básničiek je vybudovaná na princípe
jednoduchých otázok a odpovedí. Jedny odpovede či riešenia problému sú hypotetické a veľmi
vtipné, po nich nasleduje refrénovité odmietnutie
takýchto riešení a napokon správna odpoveď.

Štěpánka Sekaninová,
Niké Papadopulosová
Veľká kniha snehu a ľadu
Albatros (2017) • 24 strán • 9,99 €

Krásna ilustrovaná encyklopédia, ktorá nás oboznamuje o tom, ako vzniká sneh a ľad, akú úlohu
zohrávajú v prírode, v živote ľudí a zvierat, aj čo sa o
nich píše v rozličných príbehoch. Štruktúra knihy je
dôkladne premyslená a okrem mnohých zaujímavých
informácií prináša čitateľom aj vizuálny zážitok.
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Katarína Kosánová, Andrea Gregušová,
Nataša Štefunková
Ako maliari vidia svet

Marta Hlušíková, Juraj Martiška
Len sa teš, Pampúch!

Slovart (2017) • 72 strán • 14,95 €

Úsmevné zážitky dvoch nerozlučných kamarátov
Miška a Pipa o tom, aké ťažké je vymyslieť tajné
písmo a ako dobre je mať pradedka – výmyselníka
či strýka, ktorý zbiera čokolády. Celkom obyčajné
príbehy sú stvárnené vtipne, deti zabavia a zároveň
nenápadne formujú ich citlivosť k ľuďom.

Perfekt (2017) • 72 strán • 7.90 €

Interaktívna a veľmi vtipná kniha o výtvarnom umení
hovorí deťom o farbách, líniách, detailoch i celkoch
maľby, o perspektíve a vybraných technikách a o mnohom ďalšom, čo súvisí s výtvarným umením. Zábavný
výklad je postavený na reprodukciách slovenských moderných výtvarníkov.

Daniel Pennac, Zuzana Mlynarčíková
Pes tutulák

Ivan Lesay, Petra Lukovicsová
A-KO-ŽE Lesankin fantastický svet
Trio Publishing (2016) • 96 strán • 9,90 €

NM CODE&Asociácia Corpus (2016) • 81 strán • 7,00 €

Vtipné, veselé rozprávky provokujú detský smiech a
chuť vymýšľať si spolu s autorom. Nečakané prechody z
reálneho sveta do fantastického, kde sa všetko deje podľa
zákonitostí hry na „akože“ potvrdzujú, že fantázia nás
sprevádza v živote bez ohľadu na vek.

Veľmi zaujímavý príbeh o vzťahu medzi psom,
ktorý napriek nepriaznivému osudu nestratil svoju
dôstojnosť, a svojhlavým dievčatkom. Je napísaný s
neobyčajným porozumením pre dušu zvieraťa a ukazuje silu puta, ktoré ho viaže k človeku. Záver ústi do
prekvapujúceho, rozprávkovo šťastného riešenia.

Jozef Kollár, Juraj Martiška
Keď ťa chytím, tak ťa zjem! Veľká detektívna naháňačka myšiaka Tima a Cyrila

Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński

Stonožka (2017) • 64 strán • 7,90 €

Náučná veľkoformátová a bohato ilustrovaná kniha s
krátkymi výstižnými textami v „bublinách“ je knihou „bez
konca“ určenou pre tých, ktorí chcú podniknúť dobrodružnú cestu za poznaním od povrchu zeme až k horúcemu
zemskému jadru a od vodnej hladiny až do najtemnejších
hlbín oceánov.

Pod zemou / Pod vodou
Slovart (2017) • 112 strán • 19,95 €

Kniha jednoduchých interaktívnych básničiek vychádza
v ústrety detskému pátraciemu inštinktu: deti hľadajú
slová ukryté v ilustráciách a dopĺňajú ich do básní. Kniha
bude zábavným čítaním pre malých čitateľov s rodičmi či
bez nich, ale aj na hodinách v triedach.
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Knihy pre deti / 11 - 13 rokov

Knihy pre deti / 7 - 10 rokov

Rose Lagercrantz
Eva Eriksson
Šťastné stretnutie

Abi Elphinstonová
Zlodej snov

Verbrarium (2017) • 155 strán • 9,90 €

V srdci tejto knihy plnej mágie a tajomstiev
bije príbeh dievčatka Molly a jej vernej
spoločníčky, divej mačky Gryff (okamžite
si ich obľúbite), ktoré sa spoločne vzoprú
temnej mágii zlodeja snov. A vy si počas čítania kladiete otázku: ide o náš svet s kúzlami
alebo o úplne nový, fascinujúci svet?

Piate pokračovanie série o priateľkách
Tine a Fride, ktoré musia žiť ďaleko od
seba. Úsmevný príbeh o tom, ako sa
stratia, ako na znak večného priateľstva
zakopú poklad, ale aj o tom, či Tina bude
chcieť prijať Vieru do rodiny namiesto
mamy, ktorá pred piatimi rokmi zomrela.

Peter Karpinský
Sedem dní v pivnici
Perfekt (2017) • 104 strán • 6,80 €

Napínavé putovanie prašiškriatka Celestína tajomnou pivnicou: aby splnil
svoje poslanie a oslobodil rodičov,
zažije nebezpečné i krásne situácie a
prejde čudesnými pivničnými ríšami.
Táto kniha je jednou z našich
najkrajších autorských rozprávok.

Jiří Žáček, Adolf Born
Mudrlanti z Trpákova
Slovart (2017) • 120 strán • 11,95 €

Ľubomír Feldek
Miroslav Cipár
Veľká kniha európskych
rozprávok
Vydavateľstvo Hlbiny, s. r. o. (2017) • 159 strán
•17,90 €

Rozprávky sa dejú tam, kde
(podobne ako v Kocúrkove) nie
je núdza o zábavu, keďže tam žijú
ľudia čudácki, popletení, pochabí:
napríklad pestujú koláče alebo si
chcú predplatiť dlhšie leto. Príbehy nám pripomínajú, aká smiešna
a zároveň prirodzene ľudská je
naša malichernosť.

Sam Stall
Ako psy menili svet
Perfekt (2017) • 184 strán • 8,60 €

Milá kniha prináša príbehy
najznámejších psov (áno, je v nej
aj Hačikó). Očarujúce, no hlavne
nezvyčajné príbehy plné hrdinstva a odvahy dostanú všetkých
milovníkov psov. Sympatické je,
že vydavateľ pridal k príbehom
aj osudy troch slovenských psích
hrdinov.

Matilda Woodsová
Chlapec, vtáčik a truhlár
Albatros (2017) • 200 strán • 9,99 €

Kniha už na prvý pohľad zaujme
pútavým dizajnom a ilustráciami.
Vnútro skrýva poklad v podobe
magického príbehu osamelého
truhlára Alberta, záhadného
chlapca Tita a jeho čarovného
vtáčika s tým najdôležitejším
posolstvom – aj najväčší smútok
a samota môžu vyústiť do lásky a
nádeje.

Sara Pennypackerová
Lišiak Pax
Stonožka (2017) • 248 strán • 9,90 €

Cyklus autorských rozprávok a básní
Ľ. Feldeka je inšpirovaný zaujímavými
osobnosťami európskej kultúry a ich
tvorbou od staroveku cez Shakespeara či
Andersena až po Jiřího Žáčka či samotného
autora. Hravé, parodické texty rozosmejú,
ale svojou múdrosťou podnietia i zamyslieť
sa.
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Stonožka (2017) • 280 strán • 9,90 €

Silný a dojímavý príbeh nerozlučnej dvojice
– chlapca Petra a lišiaka Paxa v sprievode
nádherných ilustrácií Jona Klassena o
ničivých následkoch vojny. Dve dejové
línie (z pohľadu Petra a Paxa) sledujú osudy
predčasne dospelého chlapca a lišiaka, ktorý
nájde svoj pravý domov.
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Knihy pre deti / 11 - 13 rokov
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Dávid Popovič, Ivan Popovič
Mať tak o koliesko viac

David Macaulay
Úplne nová Mamutia kniha techniky

Stonožka (2017) • 224 strán • 12,90 €

Slovart (2017) • 400 strán • 24,90 €

Nádherne ilustrovaná kniha, podľa ktorej bol natočený aj animovaný seriál, hravo a humorne mapuje
fascinujúce príbehy vynálezov 20. storočia. Kniha
získala ocenenie Zlatý gunár na Kremnických gagoch
2017.

Ak máte radi malé ale aj veľké technické zázraky, do tejto výbornej encyklopédie sa zaľúbite. Dozviete sa nielen
ako funguje šijací stroj, hodinový strojček, diferenciál
v aute, dotykové displeje či 3D tlačiarne, ale aj ako sa v
minulosti objavili a ako ovplyvňujú budúcnosť.

Tania Del Rio
Warren Trinásty
Šepkajúci les + Vševidiace oko

Beatrica Čulmanová
Slovenské povesti o strašidlách
Ikar (2017) • 312 strán • 14,90 €

Albatros (2017) • 240 strán • 13,99 €

Preneste sa o niekoľko storočí späť do minulosti a zažite
príjemné chvenie pri čítaní 30 strašidelných povestí z
rôznych regiónov Slovenska. Text sprevádzajú prepracované a nezameniteľné ilustrácie oceňovaného ilustrátora
Svetozára Košického.

Obe knihy zhltnete na jedno posedenie.
Aj keď patria do série, pokojne ich čítajte
samostatne, majú ucelené konce. Warren si
vás získa od prvých strán a pripomenie vám
staré dobré časy, keď ste s napätím po prvý
raz čítali Troch pátračov.

David Walliams
Najhoršie deti na svete

Zuzana Štelbaská
Trinásťroční

Slovart (2017) • 272 strán • 11,95 €

CooBoo (2017) • 152 strán • 7,99 €

Kniha od svetoznámeho britského komika, moderátora
a spisovateľa Davida Walliamsa je divokou zmesou vtipu
a rozkošne odstrašujúcich príkladov. Deti ju zhltnú na
jedno posedenie a vás poteší, že tie vaše deti predsa len
nie sú také zlé.

Knihu ešte pred vydaním čítala a odobrila jej cieľovka. Päť
hrdinov poviedok naoko nič nespája, žijú v iných mestách,
dokonca časoch a čelia rôznym problémom, s ktorými sa
môžu naši tínedžeri ľahko stotožniť a nájsť si v každom z
príbehov to svoje.

16

Vianočná knižka sa otvára

Vianočná knižka sa otvára

17

Knihy pre deti / 14 - 16 rokov

Knihy pre deti / 14 - 16 rokov

Zuzana Štelbaská, Dana Ledl
14-roční

Ivona Březinová, Tomáš Kučerovský
Krič potichu, braček

CooBoo (2017) • 170 sstrán • 7,99 €

Perfekt (2017) • 208 strán • 8,90 €

Milota, Juno, Gregor, Želka, Cyril - všetci majú štrnásť,
každý v inom čase a v inom priestore. Pretože mať štrnásť
je krásne aj ťažké, či už žijete v roku 8017 pred Kristom
alebo v roku 2017.

Táto kniha citlivo a realisticky umožňuje nahliadnuť do
duše ľudí s autizmom a do duše tých, ktorí s nimi žijú.
Deje sa tak prostredníctvom hlbokého, no náročného
vzťahu medzi dvojičkami Pamelou a jej bratom
Jeremiášom, autistom. Ich príbeh búra zažité stereotypy a vyzýva k empatii a porozumeniu.

Keith Stuart
Chlapec z kociek

Mechthild Gläserová
Strážcovia príbehov

Plus (2017) • 373 strán • 12,99 €

Fragment (2017) • 344 strán • 11,99 €

Minecraft nie je len počítačová hra, ktorá ovládla mnohých tínedžerov. Môže byť aj cestou, dorozumievacím
znamením medzi otcom a synom - autistom. Ich rodina
je rozbitá, každý žije sám. Je možné vzťahy, ktoré sa ľahko
zničia, poskladať tak ako komplikované minecraftové
stavby?

Svet kníh a príbehov v ňom ukrytých je jedno z najtajomnejších miest fiktívnej reality. Môžu sa príbehy navzájom
prelínať a ovplyvňovať? Amy má schopnosť vstupovať
do príbehov. Skvelé! Avšak iba do chvíle, kým udalosti
z knižnej fantázie nezačnú presakovať do skutočného
života, a situácia začína byť naozaj vážna.

Jay Asher
Mŕtve dievča neklame

Patrick Ness
Niečo viac

Slovart (2017) • 240 strán • 9,95 €

Slovart (2017) • 320 strán • 12,95 €

Hannah Bakerová z magnetofónových pások postupne
rozpráva sériu zdanlivo drobných udalostí, ktoré vyústili do jej
samovraždy. Prečo si vybrala za poslucháča spolužiaka Claya?
A kto sú ďalší dvanásti poslucháči? Bolo to iba vyšinuté dievča
alebo sa jej čin dá pochopiť, ak spoznáme súvislosti ?
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Rozhodol sa zomrieť. No potom sa zobudí nahý, hladný,
ubolený… Sám v meste, kde sa zastavil čas a všetci kamsi
odišli. Nachádza sa vo sne alebo v realite? Prečo sú spomienky
na udalosti, ktoré prežil, realistickejšie ako to, čo zažíva práve
teraz? Je to trest? Je naozaj sám?

Vianočná knižka sa otvára
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Marta Hlušíková
Žiaden káčer navyše

Piotr Socha
Včely

Slovart (2017) • 192 strán • 9,95 €

Od začiatku septembra do konca novembra
sa môže stať milión vecí. Nová škola, noví
priatelia, novinka v rodine, prvá láska. Láska nemusí byť iba hlasom srdca, ale môže
byť ovplyvnená aj hlasom chlapca, ktorý
je iný než by 16-ročná Petra od rovesníka
Filipa čakala.

Annabel Pitcher
Strieborný lev na oblohe
Slovart (2017) • 288 strán • 9,95 €

Juraj Šebesta
Venussha

10-ročný Jamie má dve sestry,
dvojičky Jasmine a Rose. Rose pred
piatimi rokmi zahynula pri teroristickom útoku a jej popol je v urne na
kozubovej rímse. Rodina sa rozsype.
V novej Jamieho škole je to snáď ešte
horšie. Šikanujú ho a jeho najlepšou
priateľkou sa stane Sunya, dievča v
hidžábe. Ak sa to dozvie otec…

Edition Ryba (2017) • 208 strán • 9,90 €

U 13-ročnej Lucie je to doma celé
naopak. Mama pracuje a otec žehlí,
vysáva a po byte behá v maminej
zástere. A čaká ho konkurz, na
ktorý sa neteší. Luciu zas čaká
rande. Medzitým sa poháda s
bestkou v mekáči a okolie ju má
za blázna. Skrátka vtipný, ťažký
týždeň, ktorý sa možno stal u vašich
susedov. Alebo u vás?

Robin Hawdon
Zašušťanie v tráve
XYZ (2017) • 304 strán • 13,99 €

Kolónia čiernych mravcov sa prebudila zo
zimného spánku a čaká ich prekvapenie.
Červené mravce, odvekí nepriatelia, si
uzurpovali ich mravenisko a všetko ničia.
Pre zaužívaný a vekmi overený poriadok
čiernych mravcov je to pohroma. Svet
mravcov a svet ľudí nie sú tak rozdielne
ako by sme si mysleli.
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Slovart (2017) • 72 strán • 16,95 €

Nádherná veľkoformátová príručka
o včelách a všetkom, čo s nimi súvisí
pre deti od 3 do 103 rokov. Malé
deti upúta krásnymi ilustráciami a
dospelých zase množstvom
zaujímavých faktov.

Tom Schamp
Môj bláznivý obrázkový
svet
Slovart (2017) • 64 strán • 14,95 €

Dôkaz, že obrázkové slovníky
nemusia byť určené len pre
najmenšie deti. Veľká kniha
plná ilustrácií láka na podrobné
preskúmanie deťmi. Dospelých
prekvapí vtipnými kultúrnymi
referenciami.

Oren Lavie
Wolf Erlbruch
Medveď, ktorý tam
OZ Slniečkovo (2017) • 48 strán • 9,00 €

Delikatesa nonsensovej literatúry,
nad ktorou sa budú chichotať všetci rodičia a deti od osem rokov.

Lucia Kršková
Barbara Kršková
Nie je opica ako opica
Egreš (2017) • 48 strán • 13,50 €

Graficky nesmierne príťažlivá
takmer-encyklopédia opíc z autorskej
dvojice mama – etologička a
dcéra – ilustrátorka.
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M AR K É TA AN DRIČÍ KOVÁ / kategória 4 - 6 rokov /

Pavel Čech
A
Petrkov (2016) • 60 strán • 10,92 €

Komiks bez slov pre deti aj
dospelých o krajine, kde sa smie
používať iba písmeno A, a tiež
o tom, čo sa stane, keď hlavný
hrdina na zakázanej papierovej lastovičke uvidí písmeno B.
Napínavý príbeh vysvetľuje
totalitný režim tak, že mu porozumie aj osemročné dieťa.

Erik Jakub Groch
Píšťalkár
Knižná dielňa (2016) • 40 strán • 9,80 €

Hlboko poetický a podmanivo
ilustrovaný príbeh o pokore a
pýche. Kniha sa sa stala Najkrajšiou
detskou knihou roku 2006 a získala
Zápis do čestnej listiny H.CH.
Andersena v Bazileji.

Iwona Chmielewska
Dvaja ľudia
OZ Slniečkovo (2017) • 32 strán • 8,80 €

Dvaja ľudia sú katalógom rozličných
podôb lásky, a preto aj keď sú
predovšetkým obrázkovou knihou,
určení sú hlavne tým, ktorí sa
s láskou (či stratou) už stretli.

Elisabeth Helland Larsen
Marine Schneider
Ja som Smrť, Ja som život

vysokoškolská pedagogička, ktorá sa zaoberá svetovou literatúrou a recepciou textov určených pre detského čitateľa. Doma má troch vášnivých
čitateľov: manžela, tiež literárneho vedca, a dvoch synov.
LUC IA H LU B E ŇOVÁ / kategória 11-13 rokov /
knižná redaktorka, prekladateľka, blogerka a predovšetkým tuláčka po
knihách. O knihách píše aj na svojom blogu na stránkach Denníka N.
TI BOR H UJ DIČ / kategória 14 -16 rokov /
propagátor čítania detí a deťom. Vedie semináre pre knihovníkov o práci
s detským čitateľom a semináre pre učiteľov o čitateľskej gramotnosti.
Je neúnavným hľadačom skvelých kníh pre deti a mládež a neúnavným
čitateľom všetkým rodičom a deťom, ktorí chcú skvelú knihu pre deti
počúvať.
IVE TA H U R NÁ / kategória 11-13 rokov /
riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice. Svojou každodennou prácou
spolu s kolektívom pracovníčok dokazuje, že úloha „zaujať deti a dať im do
ruky knihu, ktorá ich upúta a priláka aj na ďalšie čítanie” je viac ako ťažká,
ale nie nemožná.
VI K TÓRIA M ARC I NOVÁ / kategória 0 -3 rokov /
prekladateľka a redaktorka, ktorá zo všetkého najviac povzbudzuje rodičov,
aby deťom čítali od narodenia. Nájdete ju na webovom portáli Čítajme si
spolu.
VI E R A N ÉME THOVÁ / kategória 14 -16 rokov /
vedúca knižnično-informačných služieb a metodička v Miestnej knižnici
Petržalka. S knihami sa vždy snaží pracovať tak, aby pri stretnutí s deťmi
knihy a aj deti ožívali.
ZUZANA STAN ISL AVOVÁ / kategória 7-10 rokov /
literárna teoretička, kritička a vysokoškolská pedagogička. Pôsobí na
Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. V literárnoteoretickej a kritickej aktivite sa venuje problematike modernej prózy pre deti a mládež.

Knižná dielňa (2016) • 44 strán • 9,80 €

ALŽB E TA U R Í KOVÁ / kategória 0 -3 rokov /

Citlivo a poeticky povedaný príbeh
o neoddeliteľnosti života a smrti,
sprevádzaný krásnymi ilustráciami.

v súčasnosti mama na plný úväzok, no po nociach neúnavná hľadačka
najkrajších detských kníh u nás a za hranicami. Jej blog Malý pampúch sa
dostal do desiatky najlepších slovenských knižných blogov.
ZDE N K A WAR ADZI NOVÁ / kategória 0 -3 rokov /
inšpiratívna knižná blogerka, ktorá sa doma snaží vychovávať budúcu
knihomoľku Mimi. Ich spoločné knižné tipy nájdete na blogu Mimi malá
knihomilka.
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