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Kedy sú Vianoce...

To, že prichádzajú Vianoce, hlásili ľuďom odnepamäti mnohé indície. Na-
príklad postupne sa ochladzujúce počasie – aj keď v posledných rokoch sa 
na takéto signály nedá až tak celkom spoľahnúť: Martin nechodieva na bie-
lom koni, skôr zotrváva na takom tom hnedočiernom, blatistom, a ani Bar-
bora veľmi neťahá sane do dvora. Spolu s typicky predvianočným chladným, 
už prisneženým a mrazivým počasím odišiel do minulosti chlad skorých 
rán adventného času, do ktorého sa vstávalo na roráty, ranné bohoslužby, 
dnes zachované už v podstate len vo väčších mestách. Boli duchovnou a du-
ševnou prípravou na príchod Vianoc ako veľkého sviatku narodenia lásky. 
Viedli k stíšeniu nepokojnej ľudskej podstaty, k ponáraniu sa do seba, ku 
kontemplácii, ktorá k Vianociam neoddeliteľne patrila.
 Dnes nám príchod Vianoc hlásia indície poplatné dobe, v akej žijeme: 
mestá a obce, verejné priestranstvá i súkromné obydlia vysvietené vianočnou 
výzdobou takmer už od októbra; vianočne prezdobené výklady a tovary ob-
chodov a nákupných centier, vianočné pesničky na každom kroku; vianočné 
trhy a všadeprítomná reklama, podnecujúca k tomu, aby sme konzumovali, 
nakupovali, zháňali – a príliš nerozmýšľali. Predháňanie sa v okázalom de-
monštrovaní vlastnej dobročinnosti. 
 V  tomto zhone za hmotnými statkami mnohokrát zabúdame na to, 
že nielen chlebom je človek živý. Poskytneme svojim blízkym veľa hmot-
ných darov, ale málo čistého, láskavého, múdreho slova; akosi naň už v tom 
virvare nezostane priestor, čas, sily. Spomeňme si však, že prejav láskavosti 
a múdrosti voči našim blízkym vie umocniť aj dobrá, kvalitná kniha. Zvlášť 
veľký význam má v rukách dieťaťa: učí ho tomu, aby chcelo a vedelo objavo-
vať svet, aby  sa vedelo radovať zo života i z radosti iných, aby ho dokázala 
bolieť bolesť iných, aby bolo schopné odsúdiť to, čo je nespravodlivé a zlé, 
a zabojovať za to, čo je spravodlivé a dobré. Dobrá kniha pomáha vycho-
vávať z dieťaťa citlivého a múdreho človeka. Doprajme ju svojmu dieťaťu 
– ale podľa možnosti nenechajme ho s ňou samotné, aby raz, až odrastie,  
mohlo spomínať nielen na knihy, ktoré prečítalo, ale aj na neopakovateľnú 
atmosféru intímnej prítulnosti, akú dokáže vytvoriť len spoločné prežívanie 
dobrých kníh, napríklad takých, aké ponúka aj prítomný bulletin. 
 Keď sa nám podarí takéto stíšenie a vzájomný súzvuk duší (s prítom-
nosťou knihy či bez nej) – vtedy sú Vianoce. Prajem vám bohaté naplnenie 
ich posolstva.

Zuzana Stanislavová
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CAMPBELL, Rod: Milá Zoo
Šamorín: Zelený kocúr, 2013. ISBN 978-80-97092-25-2
Jedna z najočarujúcejších knižiek Roda Campbella, ktorá sa 
teší obľube po celom svete. Príbeh je o malom chlapčekovi, 
ktorý napíše do zoologickej záhrady, aby mu poslali zvieratko. 
Rad za radom prichádzajú škatule, ktoré môžeme spoločne 
pootvárať. A v tej poslednej sa nachádza to najkrajšie a naj-
milšie zvieratko...

CARLE, Eric: Nenásytná húsenička
Šamorín: Zelený kocúr, 2012. ISBN 978-80-970922-2-1
Ako veľmi môže byť hladná jedna malá húsenička, ktorá sa 
práve vyliahla z vajíčka? Verte či neverte, zjedla by hoc aj celý 
svet! Ak nie celý svet, tak aspoň všetko to, čo sa jej na tom 
šírom svete postaví do cesty a  nie je toho málo: rôzne druhy 
ovocia, tortu, zmrzlinu, kyslú uhorku, či klobásu.

GILBERT, Isabelle: Lila a rybka - Lodička
Bratislava: Buvik, 2014. ISBN 978-80-8124-049-2
Lienočka nájde na brehu orechovú škrupinku. Poteší sa jej 
a spraví si z nej lodičku. Kormidlo, plachta, a môže vyplávať! 
Aké je krásne hojdať sa na vlnách. Len keby nefúkal taký silný 
vietor... Joj! Pomóc! Pomôže jej niekto? Aké šťastie, že nablíz-
ku pláva rybička. Pomôže lienočke z vody na breh, lebo všetci 
si musíme pomáhať.

McBRATNEY, Sam: Hádaj, ako ťa mám rád! 
Bratislava: Svojtka&Co., 2014. ISBN 978-80-8107-831-6
Knižka plná lásky ukáže každému drobcovi, že vyjadriť svoje 
pocity nie je ľahká vec. Malý zajačik a veľký zajac však prídu 
na to, ako sa to dá! Ak máš niekoho veľmi, veľmi rád, chceš 
nájsť spôsob, ako opísať svoje veľké pocity. Ako však malý za-
jačik a veľký zajac zistili, zmerať lásku nie je ľahká vec! Otvor 
túto nádherne ilustrovanú knižku a pozri sa, ako všelijako sa 
dá prejaviť láska.
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RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, Mária:  
Hajulinky, haj
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo  
– Mladé letá, 2014. ISBN 978-80-10-02509-1
Milé básničky na dobrú noc pre deti a ich mamičky od autor-
ky Márie Rázusovej Martákovej sprevádzané nežnými ilustrá-
ciami výtvarníčky Aleny Wagnerovej.

PODJAVORINSKÁ, Ľudmila: Žabiatko
Bratislava: Buvik, 2013. ISBN 978-80-8124-029-4
Žartovné i vážne veršované rozprávky tety Ľudmily o psíkovi, 
žabiatku, mačiatku, vrabčiatku, o pani Sove, i o tom, ako šli 
zvieratká do školy. 

RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, Mária – 
BLAŠKOVÁ, Jaroslava: Kozliatka – Roz-
právka o kozliatkach, ale neposlušných 
Bratislava: Buvik, 2013. ISBN 978-80-8124-041-6
Bola raz mama koza a  tá mala sedem kozliatok, ktoré boli 
veľmi neposlušné a  tak sa raz stalo, že za nimi prišiel vlk. 
Bola mama koza, ktorá mala tri kozliatka, ktoré boli múdre 
a mamku vo všetkom poslúchali. Aj ich raz navštívil vlk... Prvé 
spoločné vydanie rozprávok o kozliatkach známych autoriek 
pre deti.

Ťap, ťap, ťapušky. Slovenské ľudové riekanky 
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 
– Mladé letá, 2014. ISBN 978-80-10-02604-3
Klasické harmonikové leporelo s ľudovými riekankami – Va-
rila myšička kašičku, Naša mačka strakatá, Ide pavúk po ste-
ne, Osievame múčku... Harmonikové leporelo poslúži deťom 
aj ako hračka. 
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 r. BENDOVÁ, Krista: Osmijankove rozprávky

Bratislava: Buvik, 2014. ISBN 978-80-8124-051-5
Radosť a smiech detí i dospelých vzbudzuje každá zo 64 roz-
právok o zvieratkách, princeznách, zázračných krajinách, de-
tektívoch, vtáčikoch... Nestarnúce a aj po vyše štyridsiatich 
rokoch živé rozprávky vložila do Osmijankovej kapsičky vy-
nikajúca spisovateľka a veľká kamarátka detí Krista Bendová. 
Táto kultová generačná kniha prinesie dnešným deťom rov-
naké potešenie, aké pri čítaní zažívali ich rodičia a starí rodi-
čia: vtip, neprekonateľný humor, nebojácnosť, dobrosrdečnosť 
a  fantáziu.

BOND, Michael: Paddington, pomocník 
na pohľadanie
Bratislava: Slovart, 2014. ISBN 978-80-556-1388-8
Medvedík Paddington k nám prišiel z Čiernočierneho Peru 
a  teraz sa musí naučiť, ako sa medzi nami ľuďmi žije. Pad-
dington je slušne vychovaný medveď, ale svet ľudí je taký 
komplikovaný, taký odlišný, že aj pri najlepšej vôli to takmer 
vždy vypáli opačne. Jednoducho, keď je Paddington nablízku, 
o zábavu a dobrodružstvo je postarané.

ĎURÍČKOVÁ, Mária: O Guľ kovi Bom-
buľ kovi
Bratislava: Buvik, 2014. ISBN 978-80-8124-046-1
Oslava veľkého, nezištného priateľstva Guľka Bombuľka so 
zvieratkami na dvore si podmaňuje malých čitateľov už desiat-
ky rokov. V knihe nájdu deti neobyčajný darček, návod, ako si 
z vlneného klbka môžu vyrobiť svojho obľúbeného hrdinu.

ĎUROVKA, Tomáš: O koníčkovi Budíčkovi
Bratislava: Virvar, 2013. ISBN 978-80-970513-6-5
O koníčkovi Budíčkovi je rozprávka o neobyčajnom koníč-
kovi, ktorý budil celú rodinu, ale ochorel a už budiť nemohol. 
Chorý koník sa po zásahu celej rodiny a zverolekára, ktorý 
už liečil kdekoho (aj mačku, čo si naháňala chvost, aj slona, 
čo sa dal preoperovať na mravca), nakoniec opäť dostane do 
formy. Ale ten strach! A tá radosť! Smrteľne vážny príbeh na 
rozveselenie celej rodiny!
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GAARDER, Jostein: Anton a Jonatán 
Praha: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03693-9
Anton a Jonatán sú najlepší priatelia. Anton je plyšový med-
vedík, ktorý sa rozpomína na šťastné chvíle strávené s chlap-
com, ktorý si ho vozieval v košíku bicykla. Spoločne zažívali 
rôzne dobrodružstvá a tešili sa z drobností sveta okolo nich. 
Potom mal ale Jonatán nehodu a čosi sa zmenilo... Gaarder 
otvára svet detskej predstavivosti a v čitateľovi ostáva rezono-
vať myšlienka, aké vzácne je môcť sa podeliť o šťastie s niekým 
blízkym.

GREGUŠOVÁ, Andrea: Marína a povaľači
Bratislava: Slovart, 2014. ISBN 978-80-556-0983-6
Na povale sivého domu číslo 14 v Tichej ulici nenájdete po-
vaľačov. Staré haraburdy sa tam povaľujú – to áno. Ale okrem 
nich už nikto. Pavúk Florián si už ani nespomína, kedy sa 
naposledy vyváľal v prachu a v pavučinách. Kým býval len 
s  komárom Konrádom, občas si spolu poleňošili v hojdacej 
sieti. Ale potom sa k nim prisťahoval Piér. A čoskoro po ňom 
sa na povalu zatúlalo dievčatko. Divoké dievčatko. Skrotiť ju 
a starať sa o ňu nebude vôbec jednoduché. Odvtedy neprešiel 
na povale jediný pokojný deň.

HUB, Ulrich– ÜHLE, Jörg: O ôsmej na arche
Šamorín: Vydavateľstvo Zelený kocúr, 2013. 
ISBN 978-80-97092-24-5
Keby ste sa opýtali tučniaka, kto je Boh, hneď by vedel odpo-
veď. Boh je všemohúci a stvoril celý svet. Má len jednu malú 
nevýhodu. Je neviditeľný. Ako teda vieme, že naozaj existuje? 
Nad touto otázkou sa pohádajú traja tučniaci v knižke Ulricha 
Huba, keď v tom začne liať ako z krhly. Prichádza potopa sve-
ta, ale našťastie priletí jedna tučná, biela holubica a odovzdá 
im lístky na Noemovu archu. Problém je len ten, že lístky sú 
dva. A tučniaci sú traja, nerozluční kamaráti.

LAGERCRANTZ, Rose: Môj šťastný život
Bratislava: Verbarium, 2014. ISBN 978-80-89612-20-8
Tina je najšťastnejšie dievčatko pod slnkom. Konečne sa stala 
školáčkou a spoznala Fridu, s ktorou tvoria nerozlučnú dvoji-
cu od prvej chvíle. Po vianočných prázdninách sa však Frida 
odsťahuje s rodinou do iného mesta. Čo sa stane, ak sa neroz-
lučné priateľky musia rozlúčiť? Ako sa dá zniesť neprítomnosť 
tej druhej? Ako zostať kamarátkami aj naďalej?
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Prešov: Občianske združenie Slniečkovo, 2013. 
ISBN 978-80-89314-24-9
Príbeh o šikovnej myške hladnej lasici, kde nechýba napätie, 
humor a  rozprávačské schopnosti autora. Celkovú atmosfé-
ru knihy dopĺňajú originálne ilustrácia autora knihy. Myšacia 
polievka je podobne ako knihy o Kvakovi a Čľupovi určená 
prvočitateľom. Kniha, ktorá ich má zaujať a zároveň jednodu-
chým jazykom pomôcť pri prvých čitateľských skúsenostiach.

NORDQVIST, Sven: Kocúr Findus  
– Hurhaj v záhrade
Bratislava: Perfekt, 2014. ISBN 978-80-8046-667-1
Bolo krásne ráno. Všetky malé stvorenia neúnavne liezli a po-
letovali, čo im sily stačili. „Už je čas. Dnes môžeme konečne 
zasadiť zeleninu a zemiaky,“ tešil sa Petson. Kocúr Findus 
však mal na to vlastný názor… A svoje do toho chceli povedať, 
samozrejme, aj sliepky a kravy...

PAVLOVIČ, Jozef: Bračekovia mravčekovia
Bratislava: Verbarium, 2014. ISBN 978-80-89612-10-9
Klasika slovenskej detskej literatúry Bračekovia Mravčeko-
via konečne vychádza znovu, s pôvodnými, pôvabnými ilu-
stráciami Jarmily Dicovej. Knižka zábavných príbehov dvoch 
bratov Jula a Gusta, ktoré svojho času ožili aj v populárnom 
televíznom seriáli, bola preložená do viacerých jazykov a zís-
kala mnoho ocenení. Vtipný jazyk veľmi ocenia aj rodičia pri 
spoločnom čítaní. 

ROJČEK, František: Snehuliačik šepol mame
Vydavateľstvo: Matica slovenská, 2014. 
ISBN 978-80-81151-88-0
V knihe, ktorej autorom je klasik súčasnej detskej poézie František 
Rojček, nájdete vyše sto básničiek. Jeho tridsaťročná tvorba ponúka 
celú škálu absurdných nápadov, básnických bláznovstiev, ktoré si 
získavajú dieťa svojou nevšednosťou, fantazijným ozvláštňovaním 
reality. Básnik obdarúva slovenské deti zázračnou hrou rýmov. 
Dielo ilustrované vynikajúcou mladou výtvarníčkou sprístupňuje 
novej generácii detí najväčšie klenoty súčasnej slovenskej detskej 
poézie, rozvíja ich poznávanie, jazykovú kultúru, estetický cit.

8



K
nihy pre deti 4-6 r.

SENDAK, Maurice: Tam, kde žijú divé zvery
Prešov: Slniečkovo, 2014. ISBN 978-80-89314-27-0
Hlavný hrdina, malý chlapec Max je potrestaný mamou 
a musí ísť spať do svojej spálne. Max má zlosť a v lete fantázie 
navštívi divokú krajinu, aby sa vrátil späť s vierou v rodičovskú 
lásku. Príbeh o tom, ako deti môžu zvládnuť svoje pocity – 
hnev a frustráciu.

SCHNEIDER, Liane – STEINHAUER, 
Annette: Terka sa stratí
Bratislava: Verbarium, 2014. ISBN 978-80-89612-07-9
Terka sa už veľmi teší. Chystajú sa s mamou do mesta nakupo-
vať. Stačí však malý okamih, a uprostred veľkého obchodného 
domu sa stane čosi nečakané: Terka nemôže nájsť mamu! Zo-
stane už navždy v obchodnom dome? Našťastie v ňom všetko 
hlásia do mikrofónu...

ŠVENKOVÁ, Viera: Anička – múdra hlavička
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014. 
ISBN 978-80-8061-789-9
Autorka zachytáva momenty z každodenného detského ži-
vota, aby sa dieťa cez známe prostredie a situácie zoznámilo 
s čítaním a získavalo vzťah ku knihám. Jednoduché príbehy 
sú nadľahčené humorom, detským prekrúcaním slov a no-
votvarmi, typickými pre predškolský vek. Najmenšie deti sa 
prostredníctvom pekne ilustrovanej knižky môžu učiť rozprá-
vať a učiť sa názvy predmetov, 3-4-ročné deti zaujme najmä 
príbeh a knižku využijú aj prváci na prvé pokusy s čítaním.

ŽÁČEK, Jiří: Ostrovtipné rozprávky 
pre veselé hlavičky
Bratislava: Slovart, 2014. ISBN 978-80-81151-88-0
Už od nepamäti nás nadchýna, baví i učí chudobné dedinské 
dievča, ktoré si vďaka vynaliezavosti a bystrému umu získa za 
manžela sudcu a následný spor s ním vyrieši prekvapivo vtip-
ne a s láskou. O bystrej vrchárke, ako aj o mnohých iných 
hrdinoch si s istými obmenami rozprávajú ľudia v mnohých 
krajinách. Knihu dopĺňajú prekrásne ilustrácie majstra Adolfa 
Borna.

9



K
ni

hy
 p

re
 d

et
i 7

-9
 r. BALCO, Július: Vodnícky karneval

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014. 
ISBN 978-80-8061-773-8
Rozprávkový príbeh sa začína nešťastnou vodníckou udalos-
ťou, keď sa pre veľké horúčavy z Váhu vyparili všetci vodníci, 
okrem Chňuchňuka. Pri hľadaní ďalších vodníkov napokon 
pri Komárne našiel malú vodníčku Adelku. Zažili spolu veľa 
príhod a od nej sa tiež dozvedel o vodníckom karnevale, teda 
o tom, kde nájde vodníkov.

BALOG, Zvonimír: Bontón alebo Veselý 
lexikón o tom, ako sa vyhnúť trapasom
Bratislava: Perfekt, 2014. ISBN 978-80-8046-676-3
Keby som bol napríklad ja mamou, určite by ma viac pote-
šilo čerstvé a navoňané ospravedlnenie ako zvädnutá stonka 
najdrahšej orchidey. Iného možno viac poteší obyčajná tehla, 
pretože dlhšie vydrží, a aj preto, lebo ju v tej chvíli viac po-
trebuje. Teda všetko závisí od príležitosti, vkusu a možností. 
Úlohou tejto knihy je aj to, aby priniesla dobrú náladu, aby 
pobavila a rozosmiala.

BODNÁROVÁ, Jana: Dita, 30 mušiek 
svetlušiek a iné príbehy
Bratislava: Perfekt, 2014. ISBN 978-80-8046-663-3
Dita je malé dievča z mesta, ktoré tiež nie je nejako obzvlášť 
veľké. Niekto sa v malých mestách nudí. Ale Dita sa nudí má-
lokedy, pretože rada hľadá vo všetkom niečo iné ako druhí.

CSONTOSOVÁ, Zuzana: Víla Jazmínka 
a škriatok Vendelín
Praha: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03661-8
Čo robiť preto, aby les zostal čistý a zvieratká v ňom spokojné? 
Ako sa správať ekologicky? Ktoré bylinky liečia a  kde rasti 
plesnivec? Odpovede na tieto otázky, množstvo rád a nápadov 
objavíte v tejto knižke.
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DAHL, Roald: Kamoš obor
Nitra: Enigma, 2014. ISBN 978-80-81330-31-5
Môže malé dievčatko zvíťaziť nad hroznými, ozrutnými obra-
mi - ľudožrútmi, ktorí šíria strach po celej krajine? Máte prav-
du - nemôže. Iba ak ... iba ak by jej pomohol dobrý kamarát, 
rovnako veľký ako oni - Kamoš obor. A nemyslite si, že malá 
Sophia prežíva v príbehu iba strach a napätie. Kamoš obor je 
totiž veľmi zábavný spoločník a Sophiu i vás často rozosmeje. 
No a pretože má rád deti, určite sa stane aj vaším kamarátom. 
V knihe sa stretnete dokonca aj s anglickou kráľovnou.

ĎURÍČKOVÁ, Mária: Danka a Janka 
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo  
– Mladé letá, 2014. ISBN 978-80-10-02603-6
Kniha, na ktorej rok čo rok odrastajú takmer všetci prví sa-
mostatní čitatelia. Veselé i poučné príbehy na nerozoznanie 
podobných sestričiek - dvojčiat. Sú ako všetky deti, hašteria sa 
a pomáhajú si. Najkrajšie príbehy však zažijú v rozprávke. Kni-
ha patrí k ozajstným bestsellerom slovenskej literatúry pre deti.

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Strelené rozprávky 
Brno: CPress, 2014. ISBN 978-80-264-0320-3 
V každej poriadnej rozprávke sú králi, princezné, draci, čaro-
dejníci a podobné postavy a veci. V tejto nie. V tejto knižke je 
spievajúci vysávač, metlopes, čajovníčkovia i tvrdohlavé noha-
vice. Dozviete sa, ako sa dá nadýchať drak alebo ako cestovať 
na dažďových kvapkách. Proste samé zaujímavé veci.

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Vežovníček
Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014.  
ISBN 978-80-8115-185-9
Vo vežových hodinách na Hlavnom námestí žije škriatok, 
ktorý sa volá Vežovníček. Vrabce ho niekedy volajú Hodiná-
čik. Vežovníček sedáva na malej ručičke vežových hodín a po-
zoruje námestie. A pritom vidí veľa zaujímavých vecí...
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Bratislava: Verbarium, 2014. ISBN 978-80-89612-23-9
Sára je jediné dieťa svojich rodičov. Privítala by niekoho, 
s kým by sa mohla hrať. Túžobne hľadí na maminkino bruško 
a dúfa, že do ich rodiny čoskoro pribudne súrodenec. Zatiaľ 
však neprichádza ani braček, ani sestrička. A tak zatúži po psí-
kovi. Rodičia o tom nechcú ani počuť a Sára sa sama vyberie 
nejakého pohľadať. Na ihrisku stretne troch Otov – malého, 
stredného a veľkého. Rozhodnú sa jej zadovážiť psíka. Nako-
niec sa však všetko vyvinie inak... 

NERÁDOVÁ, Mária: Jak velbloud potkal 
ťavu
Praha: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03499-7
Česko-slovenský obrázkový slovník slov pre deti. Velbloud 
alebo ťava? Lienka alebo beruška? Čeština a slovenčina skrý-
vajú množstvo zákerností, na ktoré môžu deti pri rozhovore 
s kamarátmi naraziť. A práve pre nich je určený tento zábav-
ný obrázkový česko-slovenský slovník najbežnejších pojmov. 
Nájdete tu slová zo všetkých možných oblastí, takže vás už nič 
neprekvapí! Ku knihe je pribalené aj zábavné pexeso.

LAZAROVÁ, Mária: Ema a ružová veľryba 
Bratislava: Slovart, 2014. ISBN 978-80-556-1094-8
Ema žije na brehu mora s mamou, ockom a kocúrikom Ri-
kom. S kým sa ale má hrať, keď naokolo nie sú žiadne deti? 
Raz sa k brehu zatúla veľrybie mláďa. Nie obyčajné, ale ružové. 
A hneď sú s Emou kamarátky.

MILČÁK, Ján: Jonatán malý ako omrvinka 
Bratislava: Goralinga, 2014. ISBN 978-80-89601-04-2 
Príbeh prváka Jonatána sa začína v Zabudnutej uličke. Raz 
v noci do jeho izby príde myšiak Baf a stanú sa priateľmi. 
Myšiak Baf bol vynikajúci hráč na pikole, virtuóz, ale pikolu 
stratil na železničnej stanici v Žiline. Postupne sa skamaráti 
aj s ostatnými Jonatánovými priateľmi a príbeh pokračuje...
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NÖSTLINGER, Christine: Konrád z konzervy
Bratislava: Verbarium, 2014. ISBN 978-80-89612-09-3
O deťoch toho pani Betka Brdková veľa nevie, zato pletie naj-
krajšie koberce v meste a vášnivo vypĺňa objednávacie lístky. 
Po jednej dodávke tovaru takmer spadne z nôh, keď jej ku-
riér omylom doručí obrovský balík a v ňom instantné die-
ťa, Konráda z konzervy. Nikdy sa o nikoho nestarala okrem 
seba, rýchlo si však dieťa obľúbi a učí  sa byť mamou. V to-
várni na dokonalé deti onedlho na  chybu prídu a Konrá-
da začnú hľadať, aby ho doručili  na správnu adresu. Betka 
sa ho odmietne vzdať a spolu s priateľmi vymyslia plán… 

PAYNE, Jan: Pravda alebo lož
Bratislava: Fortuna Libri, 2014. ISBN 978-80-8142-194-5
Rozhodnite, ktoré z tvrdení sú pravdivé a ktoré nepravdivé.  
Budete sa čudovať – pravda je niekedy neuveriteľnejšia než lož!  
Nezabúdajte, že nemôžete veriť všetkému, čo čítate, a priprav-
te sa na to, že pravda vás občas veľmi prekvapí.

PONICKÁ, Hana: Ako Štoplík do školy 
chodil–nechodil
Bratislava: Forza Music, 2014. ISBN 978-80-89359-73-8
V  druhej knihe o  Štoplíkových neobyčajných dobrodruž-
stvách sa stretneme s malým nezbedníkom už ako s prvákom. 
Spočiatku má zo školy obavy, ale čoskoro sa opäť zapletie 
do každého huncútstva. Kým sa skončí školský rok, zažijete 
s ním veľa veselých príhod. 

RAÝMAN, Juraj: Vianočka Udatný, medveď 
Mňau, drak Čau a originál princezná Fujara 
Lopúchová
Vištuk: Filmotras, 2014. ISBN 978-80-971369-1-8
Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál prin-
cezná Fujara Lopúchová. Ide o hrdinu nad hrdinov, siláka 
čo neváha brániť právo a spravodlivosť a v mene čistej lásky 
a morálnych zásad sa pustí za pasy aj so samotným čertom.
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Bratislava: Perfekt, 2014. ISBN 978-80-8046-659-6
V osemnástich krátkych kapitolách sa odohráva príbeh se-
demčlennej rodiny, ktorá sa sťahuje z miesta na miesto, aby 
napokon našla v rodinnom dome za mestom to, čo jej chý-
ba – skutočný domov pre všetkých členov rodiny. Hľadanie 
ľudského šťastia, spokojnosti a vzájomného porozumenia sa 
v texte a v ilustráciách snúbi s literárnymi a výtvarnými kvali-
tami, ktoré sa z dnešnej mediálnej doby vytrácajú – s hravým 
rozvíjaním predstavivosti, poetickým vnímaním skutočnosti, 
zmyslom pre inteligentný humor, morálnymi hodnotami.

TANSKÁ, Nataša: S dievčiskom sa nehráme
Bratislava: Buvik, 2014. ISBN 978-80-81240-52-2
Humor a iskrivý dialóg, chlapčenské šibalstvá a dievčenská 
vynaliezavosť charakterizujú dobrodružné príbehy dvojičiek 
Peťka a Paľka a ich odstrkovanej sestry Lucky. Príťažlivé gra-
fické hry, veľké písmená a veselé pestrofarebné ilustrácie po-
skytujú deťom, najmä začínajúcim čitateľom, potešenie z ľah-
kého a hravého čítania.

ULIČIANSKY, Ján: Malá princezná
Bratislava: Dixit, 2014. ISBN 978-80-89662-10-4
Krehký, výnimočný, zmysluplný, nezabudnuteľný... Taký je prí-
beh o malej princeznej, ktorá túži nájsť si na našej Zemi svoje 
miesto, svoju adresu, svoju mamu. Na neobyčajnej ceste hľada-
nia stretáva starú pani Učiteľku, pani Perfektnú, exotickú Dadu 
z Trinidadu, energickú Trojmamu, depresívnu pani Sklamanú 
či ezoterickú Veštkyňu. Ani jedna z nich však nie jej pravou 
mamou. Podarí sa jej ju napokon nájsť? Príbeh, na ktorý sa nedá 
len tak ľahko zabudnúť, nás prinúti rozmýšľať o pravých život-
ných hodnotách, sile lásky, priateľstva a ľudskej blízkosti.

VOŘÍŠKOVÁ, Marie: Čarovné pero
Bratislava: Buvik, 2014. ISBN 978-80-8124-054-6
Rozprávky o odvážnom Kalo Dantovi a jeho putovaní po 
siedmich svetoch vznikli z pradávnych mýtov cigánskeho 
kmeňa. Sú originálne, bohato rozvetvené, hľadajúce spravod-
livosť, ale žartovne podávajú aj negatívne vlastnosti Rómov. 
Čarovné pero je čarovné aj poetickými ilustráciami nositeľky 
Zlatého jablka BIB Jany Kiselovej-Sitekovej.
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BLAŽKOVÁ, Jaroslava: To decko je blázon
Bratislava: Vydavateľstvo Q111, 2014.  
ISBN 978-80-89092-72-7
Je to kniha nekaždodenného spomínania na autorkino rané 
detstvo, v ktorom „filozofovanie“ malého, krehkého, odušev-
neného dievčatka nad čudami poznávaného sveta, nad ľuďmi, 
rastlinami i zvieratami je plné pôvabu i múdrosti, je blažkov-
sky okorenené jemným vtipom, ale zavše je i žiaľne a drsné - 
ako život sám a ako autorka hovorí: od vekov do vekov.

BOYNE, John: Úžasná cesta Barnabyho 
Brocketa okolo sveta
Bratislava: Slovart, 2013. ISBN 978-80-556-0872-5
Brocketovci sú celkom obyčajní – nudní a počestní a sú na 
to hrdí. Barnaby akoby k nim ani nepatril. Je iný – vzdoruje 
zákonu gravitácie, vznáša sa. Jedného dňa si Brocketovci po-
vedia, že to je už na nich priveľa. Nikdy nechceli mať lietajúce 
dieťa, nech si letí preč! Zradený, vystrašený a osamelý chlapec 
sa vznáša v oblakoch a začína sa jeho cesta okolo sveta.

Cesta okolo sveta – 80 najúžasnejších máp 
sveta
Bratislava: Slovart, 2014. ISBN 978-80-556-1143-3
Okolo sveta je unikátna obrazová encyklopédia s 80 plno-
farebnými mapami, ktoré ukazujú, kde na svete sú najvyššie 
budovy, najdlhšie rieky, najnebezpečnejšie zemetrasenia alebo 
kde nájdete zvieratá, ktoré svetielkujú.

DICAMILLO, Kate: Flora a Odyseus
Bratislava: Slovart, 2014. ISBN 978-80-55611-07-5
Desaťročná Flóra je rodená cynička, neznáša romantiku, mi-
luje komiksy a čerpá z nich užitočné rady. Len vďaka nim sa 
jej podarí zachrániť veveričiaka Odysea pred strašnou smrťou 
v útrobách vysávača. Znovuzrodený Odyseus sa mení na su-
perhrdinu, vie lietať, rozumie ľudskej reči a píše básne. Flórina 
mama píše ľúbostné romány. Niekedy to vyzerá, že má svoje 
knihy radšej ako vlastnú dcéru a Odysea z duše nenávidí. Fló-
ra, Odyseus a nevidiaci chlapec William Spiver spolu prežijú 
dobrodružstvá, ktoré všetkým zmenia život
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 r. GÁLISOVÁ, Natália: Dejiny statočného 
národa slovenského
Bratislava: Perfekt, 2013. ISBN 978-80-8046-587-2
V dvanástich kapitolách postupne autorka predstavuje našich 
predkov, od najstarších a najchlpatejších, po tých dnešných, 
senzačne udržiavaných. Nechýbajú veselé obrázky a texty plné 
zaujímavostí, tajomností, pikošiek a príbehov, ktoré sa stať 
mohli, ale aj nemuseli.

GOSCINNY, René – SEMPÉ, Jean - 
Jacques: Malý Mikuláš a kamoši
Bratislava: Slovart, 2013. ISBN 978-80-556-0789-4
Všimli ste si, aký je problém nerušene sa cez vyučovanie po-
zhovárať s kamošmi? Mikulášovi a jeho priateľom to spôso-
buje naozaj veľké ťažkosti. Vymyslia si preto tajný kód. Sa-
mozrejme, len s tými najlepšími úmyslami. Ako to s kódom 
dopadne? Na tom a na Lotarových nových okuliaroch, Rafae-
lovej chorobe či narodeninách Márie Hedvigy a na mnohých 
ďalších zážitkoch Mikulášových kamošov sa bez rozdielu veku 
zabavíte v štvrtom pokračovaní príbehov malého Mikuláša.

HATALA, Marián: Spoveď záškoláka 
Bratislava: TRIO Publishing, 2014.  
ISBN 978-80-8170-000-2 
Chodenie poza školu patrí k detstvu. Je to živelnosť, voľnosť 
a hravosť, čo vedie deti k záškoláctvu. Rovnaká živelnosť, voľ-
nosť a hravosť je aj v týchto básničkách.

HOLUB, Jiří: Ako skrotiť Drzú Soňu  
Bratislava: Perfekt, 2014. ISBN 978-80-80466-68-8
Žabykláčov je malé mestečko medzi kopcami a lesmi, a je dosť 
možné, že ste o ňom nikdy nepočuli. Príchodom novej uči-
teľky sa v Žabykláčove jednoducho rozpútala vojna piatakov 
proti prísnej pani učiteľke. Aj keď to občas vyzerá, že je to 
úplne naopak. V každom prípade príhody detí, rodičov aj uči-
teľského zboru, ktoré sa stali počas druhého polroka v jednej 
malej základnej škole, vám prinesú veľa zábavy a inšpiráciu pre 
vaše vlastné huncútstva.
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HUGHES, Ted: Železný muž
Prešov: Občianske združenie Slniečkovo, 2013.  
ISBN 978-80-89314-22-5
Železný muž má hlavu veľkú ako kontajner, hruď širokú ako 
vagón, jeho ruky sú ako ramená žeriavov, obeduje traktory, 
ploty a pluhy. Dokážu ľudia so Železným mužom žiť? Dokážu 
sa s ním spriateliť? Jedného dňa sa Zem ocitla v nebezpečen-
stve. Zaútočil na ňu vesmírny netvor a hrozil zánikom všet-
kému živému. Jediný, kto ho môže zastaviť, je Železný muž.

KÄSTNER, Erich: Emil a detektívi
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských  
spisovateľov, 2013. ISBN 978-80-8061-721-9
Príbeh dvanásťročného Emila, ktorý cestuje sám do Berlína 
a vo vlaku mu ukradnú peniaze. Sleduje zlodeja ulicami mesta 
s pomocou Gustáva a jeho kamarátov. K detektívom sa pripojí 
aj Emilova sesternica Pony...

LENK, Fabian: Sprisahanie v meste mŕt-
vych – Detektívi v čase
Bratislava: Verbarium, 2014. ISBN 978-80-89612-11-6
Bystrý Julián, drzá Kim, fyzicky zdatný Leon a tajuplná egyptská 
mačka Kija sú štyria kamaráti, ktorých spája spoločné tajom-
stvo…Vlastnia kľúč od starej knižnice benediktínskeho kláštora 
svätého Bartolomeja. V tejto knižnici sa ukrýva miestnosť zvaná 
Tempus, ktorá umožňuje cestovať do minulosti. Tempus pulzu-
je v rytme času a ukrýva tisícky dverí, vždy jedny pre jeden rok 
svetových dejín. Prvá výprava v čase viedla našich kamarátov do 
Egypta z čias faraónov, kde sa k nim pridala mačka Kija.

NESBO, Jo: Doktor Proktor a koniec sveta. 
Možno
Vydavateľstvo: Bratislava: Iron Libri, 2014.  
ISBN 978-80-5560-96-14
Tretia kniha zo série o doktorovi Proktorovi a jeho priateľoch. 
Pripravte sa na inváziu mimozemšťanov, pravdu o tom, ako 
naozaj miznú ponožky v práčkach, na hada škrtiča v kana-
lizácii, na pravého žabieho muža. A navyše si dávajte pozor 
na sedemnohého peruánskeho vysávača, na kráľa v exile i na 
koniec sveta. Možno.
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OLUJIĆ, Grozdana: Nebeská rieka
Bratislava: Perfekt, 2014. ISBN 978-80-80466-77-0
Kniha nádherných rozprávok, ktoré skrývajú aj odhaľujú 
mnohé tajomstvá. Dozviete sa napríklad o Červenej žabke, 
ktorá sa premenila na Červenovlásku. O Hviezdnom chlap-
covi, ktorého choré deti vídavajú poskakovať po oblohe, a po-
tom sa uzdravia.Príbehy zavedú deti do sveta fantázie, kde je 
možné všetko a kde vždy víťazí dobro, láska a spravodlivosť.

Ovečky v čerešňovom sade: Poviedky pre 
deti a násťročných 
Bratislava: Perfekt, 2014. ISBN 978-80-8046-671-8
Požiadavku tvorby kvalitných, ale aj humanisticky ladených 
textov si kladie súťaž, ktorú už desiaty rok vyhlásilo vydava-
teľstvo Perfekt. Výsledkom je zborník ponúkajúci čitateľom to 
najlepšie, čo sa v danom roku v Literárnej súťaži o pôvodnú 
poviedku pre deti zrodilo.

PICHON, Liz: Tom Gates – Všetko fičí 
podľa plánu
Bratislava: Slovart, 2014. ISBN 978-80-556-1024-5
Bláznivý Tom Gates sa vracia v  treťom pokračovaní svojich 
potrhaných denníkov a zdá sa, že všetko ide podľa plánu...

REVAJOVÁ, Toňa: Tvoja Johanka
Bratislava: Slovart, 2014. ISBN 978-80-556-1151-8
Doma, v škole i v Zapadáčiku sa dejú veci - a diali by sa, aj 
keby Johanka nevymýšľala. Maji sa po dlhých mesiacoch vráti 
mama z nemocnice, teta Motyková sa tam zasa ocitne. Johan-
kin život je bohatší o dva červené prístroje - malý fotoaparát 
a  ozajstný počítač. A tak jej už nič nebráni napísať e-mail, 
kedy sa jej zachce. 
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SLIACKY, Ondrej: Divy Slovenska pre deti 
alebo Vlastiveda ako lusk
Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013.  
ISBN 978-80-8128-078-8
Kniha je vlastivedou, ktorá sa číta na jeden dúšok. A nájdete 
v nej celý svet! V Holíči môžete obdivovať tajuplné mega-
lity ako zo Stonehenge, v dedinke neďaleko Žiliny objavíte 
Sixtínsku kaplnku, na Kysuciach sa dotknete kamenných gúľ, 
ktoré priniesli mimozemšťania, v Dunaji vylovíte sumca, čo 
vozil cisárovnú Máriu Teréziu... A ešte veľa iných zázrakov 
objavíte v tej čarovnej krajine.

STAVIARSKA, Marka: Marínka Somarinka 
(Ako nakrútiš film, aj keď nie si dospelák)
Bratislava: Zum zum production, 2014.  
ISBN 978-80-971737-0-8
Jedného dňa, keď sa Marínke Somarinke nepodarí zrealizovať 
jej sen, stať sa námorníčkou, rozhodne sa o tom aspoň nato-
čiť film. Pomáha jej dedo, scenárista. S kamarátmi Jonášom 
a Krišpínom, mamkou a tatom, dedom a psom Indym zažíva-
jú vďaka tomu každý deň zaujímavé príhody a dobrodružstvá. 
Práve cez ne Marínka predstaví celý postup výroby filmu. 

TAN, Shaun: Stratená vec
Prešov: Občianske združenie Slniečkovo, 2013.  
ISBN 978-80-89314-25-6
V prípade knihy Stratená vec nechýba príbehu napätie, občas-
ná štipľavá irónia a autorove kresličské schopnosti, ktoré aj na 
malej ploche rozohrávajú viacvrstvové interpretačné možnos-
ti. Na knihe je cenná originálna futuristicky ladená výtvarná 
stránka a civilný jazyk.

WALLIAMS, David: Pán Smraďoch
Bratislava: Slovart, 2013. ISBN 978-80-556-0785-6
Chloe je osamelé dievča ktoré sa zaujíma o veľa vecí, ale nemá 
jej kto odpovedať na otázky. Mama je politička, otec doma 
nemá žiadne slovo. Raz sa osmelí a pustí sa do reči s bezdo-
movcom, pánom Smraďochom. Rozhodne sa pána Smraďo-
cha ukryť v kôlni za domom a pán Smraďoch zmení život 
nielen Chloe, ale celej jej rodine.
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 r. BRAHMACHARI, Sita: Artičokove srdcia
Vydavateľstvo: Slovart, 2013. ISBN 978-80-55607-11-5
Dvanásťročná Mira dostane na narodeniny od starej mamy 
prívesok v tvare artičoky. Kniha opisuje krásne i zložité chvíle 
dospievania, odhaľuje tajomstvá života a nám tak ponúka prí-
beh o rodine, priateľstve, žiali i nádeji, a to s takou úprimnos-
ťou, že nás to rozosmeje i rozplače – niekedy zároveň.

DUŠEK, Dušan: Gombíky zo starej uniformy
Bratislava: Slovart, 2014. ISBN 978-80-556-0972-0
Poviedky o detstve a o dospievaní. Dušekovo čarovanie pre-
mieňa aj tie najnepríjemnejšie pocity svojich hrdinov na pocity 
príjemné a veselé, komicky zveličujúce a pritom civilne umier-
nené. Postavy a postavičky nie sú iba dobré alebo iba zlé. Prí-
behy sú z jedného kolena, postavy a postavičky z jednej rodiny. 

ELBRUCH, Wolf: Kačka, smrť a tulipán
Prešov: Občianske združenie Slniečkovo, 2013.  
ISBN 978-80-893-1426-3
Kniha si svoju popularitu určite získala najmä netradičným 
spracovaním témy smrti pre detského čitateľa. Nadčaso-
vý príbeh priateľstva obyčajnej kačky a smrti ukazuje, ako 
je smrť prirodzeným vyústením života. Prevedenie témy do 
obrázkov a textu osciluje medzi vážnym a rozprávkovým. 

FITZGERALD, Laura Marx: Pod vajíčkom
Bratislava: Fortuna Libri, 2014. ISBN 978-80-8142-207-2
Keď trinásťročná Theodora Tenpennyová vyleje na obraz svoj-
ho nebohého starého otca fľašku s liehom, pod vrchným náte-
rom objaví druhý obraz, ktorý pripomína diela renesančných 
majstrov. Čo ak starý otec, ktorý pracoval ako strážnik v Met-
ropolitnom múzeu, obraz ukradol? S pomocou nových a veľ-
mi nezvyčajných priateľov precestuje celý Manhattan a odhalí 
nepoznanú stránku mesta aj starého otca.
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GAARDER, Jostein: Kniha otázok
Praha: Albatros, 2013. ISBN 978-80-00032-96-2
Nádherná Knižka otázok zaujme deti aj dospelých. Obsahuje 
filozofické otázky, ktoré nabádajú na zamyslenie. Texty do-
pĺňajú ilustrácie, prostredníctvom ktorých sledujeme kresle-
ný príbeh o priateľstve, láske a smútku a o odvahe žiť vlastný 
život.

GAARDER, Jostein: Pomarančové dievča
Bratislava: Verbarium, 2014. ISBN 978-80-89612-17-8
Láska, vesmír, život a smrť – sú veci, o ktorých by sa mal otec 
porozprávať so svojím takmer dospelým synom. Georg nemal 
ani štyri roky, keď o otca prišiel. Vo veku 15 rokov sa mu dostanú 
do rúk listy, ktoré napísal jeho otec tesne pred smrťou. Vzniká 
tak zvláštny dialóg medzi otcom a synom ponad priepasť času. 
Rozprávanie je pretkané príbehom o tajomnom dievčati s po-
marančmi, ktorú zamilovaný Georgov otec všade hľadá a ktorej 
totožnosť je zahalená rúškom tajomstva až do poslednej chvíle. 

GREEN, John: Kam zmizla Aljaška
Bratislava: Slovart, 2013. ISBN 978-80- 556-0604-0
Miles má bizarnú záľubu v posledných slovách svetových 
osobností. Najviac ho fascinuje Francois Rabelais a jeho po-
sledná veta: „Idem hľadať to Veľké Azda.“ Miles si nechce 
počkať na podobný osud a presvedčí rodičov, nech ho pošlú 
do internátnej školy mimo mesta. Čo zmení Milesov názor 
na jeho „Veľké Azda“?

GREEN, John: Papierové mestá
Bratislava: Ikar, 2014. ISBN 978-80-551-4166-4
Margo Rothová-Spiegelmanová. Jej bláznivé dobrodružstvá 
sa zakaždým prehnali školou ako letná búrka: na gitare ju 
naučil hrať nejaký starký v polorozpadnutom dome v missis-
sippskom Hot Coffee. Jej najneuveriteľnejšie príhody sa vždy 
ukázali ako skutočné! Tak do tejto dobrodružnej duše sa bez-
nádejne zamiloval Quentin-Kvéčko Jacobsen, trochu zakrík-
nutý chlapec z dobrej rodiny. 
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JARUNKOVÁ, Klára: Brat mlčanlivého vlka 
Bratislava: Verbarium, 2014. ISBN 978-80-89612-15-4
Príbeh dvoch bratov o dospievaní, sile prírody a lásky, rodin-
nej súdržnosti i bolesti zo straty vychádza po pätnástich ro-
koch znovu, a to s novými ilustráciami spisovateľkinej dcéry, 
Dany Zacharovej. Dielo ani po rokoch nestratilo nič zo svojej 
sviežosti.

LOWRY, Lois: Darca
Bratislava: Artforum, 2014. ISBN 978-80-81500-65-7
Dvanásťročný Jonas žije vo svete riadenom prísnymi pravidla-
mi. Všetci sú si rovní, všetci žijú v dostatku a preto tam nie 
sú vojny, zločiny, nik necíti bolesť, strach, neistotu. Jonas však 
stojí pred veľkou udalosťou - práve on má sa stať strážcom 
spomienok, príjemcom pamäte minulých generácií. 
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MACDONALD, Betty: Vajce a ja 
Bratislava: 4friends, 2014. ISBN 978-80-89735-00-6
Autorka s  nadhľadom a  humorom opisuje život na slepačej 
farme, ktorú kúpili s manželom. Pre dievča z veľkomesta nie 
je jednoduché žiť v divočine, kde si všetko musí robiť sama. 
Učí sa nielen variť, ale najprv založiť oheň a presvedčiť sporák, 
aby varil. Určite by to nezvládla bez veľkej dávky trpezlivosti 
a zmyslu pre humor.

NÖSTLINGER, Christine: Grétkin príbeh
Bratislava: Verbarium, 2014. ISBN 978-80-89612-14-7
Grétka má 14 rokov a bojuje s nadváhou. Jedného dňa mama 
namiesto vyvárania začne cvičiť a chudnúť, pracovať a študo-
vať. Okrem Grétky nemá pre ňu z rodiny nik pochopenie. 
Nezhody medzi otcom, veľkým gurmánom a mamou vyvr-
cholia maminým odchodom, ktorú onedlho nasleduje aj ot-
com nepochopená Grétka. Podarí sa im obnoviť komunikáciu 
a znovu spojiť rodinu?
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PANÁKOVÁ, Beáta: Orfeus a Eurydika
Bratislava: Perfekt, 2014. ISBN 978-80- 8046-669-5
V mýtickej krajine bohov a múz sa odohráva nádherný prí-
beh lásky Orfea a Eurydiky, ktorá neutícha ani po smrti. 
Putovanie Orfea do podsvetia, aby vyslobodil svoju milú, 
je jedným z najkrajších rozprávaní starogréckych mýtov, 
lebo ľudia od nepamäti verili, že láska je silnejšia než smrť. 

PASTIRČÁK, Daniel ‒ OLEJNÍKOVÁ, 
Daniela: O kresbe, čo ožila 
Bratislava: Slovart, 2014. ISBN 978- 80- 55609- 82-9 
O  kresbe, čo ožila je čítanie pre malých i  veľkých, pre deti 
i rodičov. Kniha vhodná pre čas, keď medzi výdychom starého 
a nádychom nového roka je krátke ticho Vianoc. Ilustrátorka 
Daniela Olejníková knihu napísala slovami farieb, autor Da-
niel Pastirčák ju namaľoval obrazmi slov. 

RICHARDS, Keith: Dedo Gus a ja
Bratislava: Slovart, 2014. ISBN 978-80-556-1274-4
Kniha Dedo Gus a ja nám ponúka pohľad do intímnych zá-
kutí detstva legendárneho gitaristu Keitha Richardsa. Inšpi-
ratívny a dojímavý príbeh rozpráva on sám. Perokresbovými 
kolážami ho láskyplne ilustrovala Keithova dcéra Theodora. 
Táto jedinečná obrázková autobiografia vykresľuje zvláštne 
puto medzi vnukom a starým otcom a vzdáva hold umelec-
kému nadaniu.

SIMUKKA, Sara: Červená ako krv
Bratislava: Verbarium, 2014. ISBN 978-80-89612-16-1
Sedemnásťročné svojhlavé dievča má rado samotu a silnú 
čiernu kávu. Riadi sa pravidlom nepliesť sa do záležitostí 
druhých. Jedného dňa však objaví v školskom laboratóriu hro-
madu sušiacich sa päťstoeuroviek a to od základov otrasie jej 
zásadami,  prevráti život hore nohami a vtiahne ju do sveta 
drogových priekupníkov, plného násilia.
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