
Knihy roka 2019

Ktoré knihy by ste si nemali nechať ujsť?



pekná foto 
všeobecná

Je veľa pohľadov, ako môžeme hodnotiť dobu, v ktorej žijeme. 
Sme radi, že práve knižný svet nám dáva príležitosť na trochu 
optimizmu. Keď sa pozrieme na množstvo kvalitných a krásnych 
knižiek, ktoré sa tento rok uchádzajú o našu priazeň, na jazyk                                 
sa tlačí slovné spojenie „Zlatý knižný vek Slovenska“.

Potvrdilo sa nám to aj pri zostavovaní publikácie Knihy roka, 
ktorú práve držíte v rukách. Naše kníhkupkyne a kníhkupci odpo-
ručili oveľa viac titulov hodných pozornosti, než koľko by sme ich 
dokázali vtesnať na tieto stránky. Vyberať z množstva dobrých 
možností je príjemný pocit, ktorý by sme vám týmto tiež chceli 
dopriať! Veríme, že aj vďaka pestrej ponuke žánrov si každý 
z vás nájde tú správnu knižku podľa svojej chuti.

Ak je jedna oblasť, ktorú by sme radi videli v ďalších rokoch ešte 
viac rásť, sú to detské knižky. Tých naozaj dobrých totiž nikdy 
nie je priveľa. Odborníčky na detské čítanie zostavili výber najlep-
ších titulov pre deti a mládež za rok 2019, ktorý nájdete z opačnej 
strany tohto magazínu.

Čítanie s deťmi je jeden z najväčších darov, aké im môžeme dať, 
tejto téme sme sa preto venovali aj počas tohtoročného Dňa 
Neprečítaných Kníh. Ak vás zaujíma, aký význam má čítanie 
pre deti, na stránke www.dnk.sk sme pripravili krátke video 
s vysvetlením aj výsledky jedinečného prieskumu.

Ďakujeme, že vám Martinus môže aj tento rok prinášať najviac 
dobrých príbehov vo svojej histórii a tešíme sa ďalšie spoločné 
stretnutia, napríklad prostredníctvom knižiek pod vianočným 
stromčekom :-)

Michal Brat
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Uvádzame maloobchodné odporúčané ceny, 
na www.martinus.sk môžu byť aj nižšie.

          Titul ponúkame aj ako e-knihu.e
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13.99 € e

Daniel Keyes 
Kvety 
pre Algernona

Lindeni
Preklad: Zuzana Trstenská 
Kamenská 

Prúd nezastaviteľných emócií, otázky ľudskosti 
či hodnota priateľstva. Nový pohľad na veci, 
nad ktorými sa väčšina z nás zamýšľať nemusí. 
Svetová klasika od Daniela Keyesa o snahe 
zvýšiť IQ mentálne zaostalému mužovi 
operáciou, ktorú absolvovala aj laboratórna 
myš, preniká priamo do duše.

Viac o knihe: citam.sk/algernon Odporúča: Ivana, projektová 
manažérka pre marketing

Viac o knihe: citam.sk/clayovmost

Markus Zusak
Clayov most

Ikar 
Preklad: Otakar Kořínek 

„Knižka veľká rozsahom, ale aj príbehom! 
Rozpráva o živote piatich bratov, ktorí sa už 
v mladom veku museli vyrovnať s veľkou tragé-
diou. Na stránkach sledujeme celú rodinnú 
históriu, minulosť aj prítomnosť, vzostupy 
aj pády, narodenie aj smrť. Dojímavý a emočne 
silný román vo vás zarezonuje na dlhý čas.“

Odporúča: 
Michal, brand manažér

Viac o knihe: citam.sk/nikdekolvek

Neil Gaiman
Nikdekoľvek

Slovart 
Preklad: Patrick Frank 

„Každý žáner má svoje legendy a základné kamene. 
Ak by sa ma niekto spýtal na modernú mestskú 
fantasy, asi by som nezaváhal a na poprednom 
mieste by som spomenul a odporúčal Nikdekoľvek. 
Príbeh o ,inom‘ Londýne pod tým známym Londý-
nom unáša predstavivosť a plynie ako samotná 
rieka Temža :-)“

Simon Mawer
Sklenená izba

Slovart 
Preklad: Patrik Roľko 

Román inšpirovaný históriou slávnej brnianskej 
vily Tugendhat a jej pôvodných majiteľov. 
Príbeh Landauerovcov ponúka zaujímavý 
pohľad do prostredia vyšších vrstiev počas 
obdobia prvej republiky a vytvára fascinujúci 
svet, ktorý čitateľ nevie opustiť. Vojna, dejiny, 
vášeň a jedna výnimočná stavba. Krásne 
napísaná kniha.

Viac o knihe: citam.sk/sklenenaizba

15.90 € e

13.95 € e 14.95 € e



Odporúča: 
Michaela, grafička

Viac o knihe: citam.sk/pozieraci

Paolo Giordano
Požierači neba

Slovart 
Preklad: Mária Štefánková

„Vysoko aktuálny román, ktorý priam dýcha 
tajomnou atmosférou vyprahnutého juhu 
Talianska. Mieša v sebe niekoľko zdanlivo 
nespojiteľných tém: náboženstvo, ekológiu, 
aktivizmus, túžbu po dieťati a po slobode 
zároveň. Všetko však dáva perfektný zmysel, 
časy a priestory sa pretnú a vy budete nadšení.“

Alena 
Mornštajnová
Tiché roky

Host 

Alena Mornštajnová je skvelá pozorovateľka. 
Dokazuje to aj svojím najnovším románom, 
v ktorom rozpráva príbeh o osude jednej 
rodiny s veľkým tajomstvom. Výborne 
vystihnuté životné situácie a vykreslené 
rodinné vzťahy a charaktery. Kniha, ktorá 
si vás získa od prvej strany.

Viac o knihe: citam.sk/ticheroky

Odporúča: 
Jana, event manažérka 

Viac o knihe: citam.sk/vzdelana

Tara Westover 
Vzdelaná

Tatran 
Preklad: Daniela Šinková 

„Silný, autentický a miestami až neuveriteľný, 
ničím neprikrášlený príbeh Tary Westover. 
O tom, aké ťažké a náročné môže byť hľadanie 
vlastného ja a vymanenie sa z prostredia, 
v ktorom vyrastáte a ktoré vás formuje. 
A v neposlednom rade kniha, ktorá nám 
ukazuje dôležitosť vzdelania v našich životoch.“

16.90 € e

Odporúča: 
Lucia, kníhkupkyňa, OC Centro, Nitra 

Viac o knihe: citam.sk/kirke

Madeline Miller
Kirké

Tatran 
Preklad: Jana Pernišová 

„Nechajte sa vtiahnuť do dávnych mýtických 
čias medzi gréckych bohov a hrdinov. Vďaka 
skvelému rozprávačskému štýlu sa spolu 
s hrdinkou, odvážnou čarodejnicou Kirké, 
stanete súčasťou legiend a stretne sa s bájnym 
Daidalom, Odyseom, Minotaurom, Medeou 
či Ariadnou.“

18.90 € e

16.40 € e14.95 € e

Odporúča:
Michaela, kníhkaviarnička, Martin

Viac o knihe: citam.sk/pacient

Sebastian Fitzek
Pacient

Tatran 
Preklad: Mária Mlynarčíková 

„Zvyknem uhádnuť, ako sa príbeh skončí. 
Tu sa však moje predpovede ani zďaleka nenaplnili. 
Dej bol plný zvratov, bez siahodlhých opisov, 
a ani jedna strana nenudila. Knihu som zhltla 
za 5 hodín bez prestávky, a to knihy s podobným 
počtom strán čítam 1-2 dni. Zo všetkých Fitzeko-
vých trilerov sa práve tento stal mojou srdcovkou.“

Odporúča: Nikola, kníhkupkyňa, 
Obchodná, Bratislava

Viac o knihe: citam.sk/lesprizrakov

Juraj Červenák
Les prízrakov

Slovart 

„Šiesty diel zo série historických detektívok. 
Ide o unikátnu kombináciu dvoch žánrov, 
ktoré však spolu skvelo ladia. Kniha je napína-
vá, s premysleným dejom, ktorý sa miestami 
poriadne zamotáva a dáva zabrať nielen 
ostrieľanému kapitánovi Steinovi, ale aj 
čitateľovi.“

Daniel Majling
Rudo

OZ Brak 

Ak máte radi iróniu, miestami až čierny humor, 
ale zároveň aj presahy do vážnejších spoločen-
ských tém, siahnite po Rudovi. Tento komiks 
slovenského dramaturga a spisovateľa Daniela 
Majlinga vyšiel najprv v Českej republike, 
no od tohto roku v ňom môžete listovať 
už aj v origináli.

Viac o knihe: citam.sk/rudo

Liou Cch’-sin 
Vzpomínka 
na Zemi

Host 
Preklad: Aleš Drobek 

Na prelome rokov sa uzavrela trilógia (prvé dva 
diely sú Problém tří těles a Temný les), ktorá 
spôsobila menšie zemetrasenie vo svete 
vedeckej fantastiky. Čínsky autor svoj príbeh 
budúcnosti ľudstva a vesmíru spojil s toľkými 
nápadmi, že sa k nemu vyjadrujú aj vážení 
vedci a politici. Pre fanúšikov hard sci-fi skoro 
povinné čítanie :-)

Viac o knihe: citam.sk/vzpominka

10.19 € e 13.90 € e

29 €11.95 € e
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„Asi najdôležitejšia kniha o situácii 
na Ukrajine, ktorá u nás vyšla. 
Úryvky z nej by sa mohli zaradiť 
ako povinné čítanie. Autor sám 
na vlastnej koži prežil hrôzy oboch 
strán konfliktu. Získal si dôveru 
ľudí a empaticky poukazuje 
na dôvody vojny a ďalšie fakty.“

Odporúča: 
Ema, kníhkupkyňa, Bratislava – Obchodná

Viac o knihe: citam.sk/donbas

Tomáš Forró
Donbas

N Press 

12.90 € e

Michelle Obamová 
Môj príbeh

Tatran 
Preklad: Katarína Ostricová

Michelle Obamovú má veľa ľudí zaškatuľkovanú 
len ako bývalú Prvú dámu USA. Vo svojej knihe 
vám však ukáže, že dokáže oveľa viac. Na strán-
kach prežijete dojímavý a mimoriadne ľudský 
príbeh Michelle a jej rodiny, ktorá sa nebála verej-
ne vystúpiť a tvrdo bojovať za svoje presvedčenie 
na všetkých frontoch.

Viac o knihe: citam.sk/mojpribeh

19.90 € e

Odporúča: Ivan, referent 
obchodného oddelenia 

Viac o knihe: citam.sk/knihkupec

Åsne Seierstad
Kníhkupec 
z Kábulu

Absynt 
Preklad: Simona Jánošková

„Vďaka tomu, že sa autorka môže voľne pohybo-
vať vo svete mužov aj žien, dáva priestor každej 
postave z rodiny, aby postupne odkryli svoje 
osudy, v ktorých sa odráža celá tragédia krajiny. 
Prevrat alebo zmena režimu prebehne niekedy 
veľmi rýchlo, ale zmeniť myslenie ľudí, dlhé roky 
masírované pokrivenými ideológiami a tradíciami, 
to už nebude také ľahké.“

12.99 € e

Boris Valábik, 
Marián Szűcs
Volali 
ma bitkár

Lindeni 

Hokej je vaším koníčkom, alebo by ste len radi 
nahliadli „za oponu“ a dozvedeli sa o téme niečo 
viac? Určite siahnite po autobiografii bývalého 
slovenského reprezentanta a hráča NHL. 
Úprimná sonda do sveta športu o prekonávaní 
prekážok, o poctivosti, ale aj o pretvárke.

Viac o knihe: citam.sk/bitkar

12.99 € e

Odporúča: Ľudka, kníhkupkyňa, 
OC Cubicon, Bratislava 

Viac o knihe: citam.sk/bielarasa

Frank Westerman
Čistá biela rasa

Absynt 
Preklad: Annamária 
Gálová Vrbová

„Autor skúma históriu plemena koní lipicanov, 
medzi iným napríklad pokroky v krížení. 
No neostáva len pri tom, ale opisuje aj trošku 
viac. Vojnu, mentalitu človeka v daných 
obdobiach, a najmä snahu o dosiahnutie 
čistej rasy. Často sa zamýšľa aj nad miestom 
človeka v prírode a jeho zásahmi do nej.“

12.99 € e

Mamuka je na fronte ôsmy mesiac. Ešte nedávno 
chodil na základnú školu v Tbilisi a na vojenskej základni, 
kde slúžil jeho otec, potajomky šlukoval so synmi ďalších 
dôstojníkov. Potom jedného dňa našiel doma plačúcu 
matku; otec sa balil do vojny. V Gruzínsku sa už druhý 
región vzbúril proti centrálnej vláde, a keď prišlo vojsko 
zaviesť poriadok, narazilo na ozbrojený odpor a zbrane 
ruskej armády. Na uliciach sa objavili bradatí muži 
so samopalmi, ktorí nepijú gruzínske víno a nemodlia 
sa ku kresťanskému bohu. Čečeni z druhej strany hôr.

úryvok z knihy Donbas

„

“
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„Nečakajte encyklopédiu plnú 
nudných čísel a údajov. Vďaka tejto 
knižke zistíte, že sa v skutočnosti 
máme lepšie, než si myslíme, prečo 
väčšina ľudí vníma svetové udalosti 
skreslene, alebo že veci, ktoré 
nás učili v škole, nie sú nemenné. 
Moc faktov vám dá nádej 
v ľudstvo a v našu budúcnosť.“

Hans Rosling, Ola Rosling, 
Anna Rosling Rönnlund
Moc faktov

Tatran
Preklad: Marianna Bachledová 

18.90 € e

Odporúča: Lea, kníhkupkyňa, 
City Arena, Trnava 

Viac o knihe: citam.sk/bezhanby

Nina Brochmann, 
Ellen Stokken Dahl 
Bez hanby 
o ohanbí

Slovart 
Preklad: Róbert Hřebíček

„Keď som prvý raz uvidela túto knihu, bola som 
trochu skeptická. Neskôr som však zistila, že po-
ctivo spracúva otázky, s ktorými sa stretáva každá 
žena. Keďže študujem laboratórne vyšetrovacie 
metódy, oceňujem najmä podrobné vysvetlenia, 
aj ich vtipné podanie. Veľké prekvapenie, ktoré 
si zaslúži pozornosť nielen od žien :-)“ 

13.95 € e

Stano Lajda
Posledná 
večera 
Leonarda 
z Vinci

Artforum

 

Zoznámte sa s výnimočnou publikáciou maliara, 
ktorý prechováva celoživotný obdiv k dielu 
Leonarda da Vinci. Nemusíte sa báť, že na vás 
striehne akási encyklopédia: naopak, text 
sa číta ľahko. Skvelým doplnením sú fotky, 
kresby a prebal s autorovou rekonštrukciou 
Poslednej večere – ten si môžete napríklad 
aj zarámovať.

Viac o knihe: citam.sk/poslednavecera

24.90 €

Eric Berne
Ako sa ľudia 
hrajú

Aktuell
Preklad: Denisa Ghaniová 

Ak vás fascinuje ľudské správanie, je tu dobrá 
správa: knižka Ako sa ľudia hrajú vyšla konečne 
aj v slovenčine. Je napísaná dosť jednoducho 
a stojí na príkladoch „hier“ vo vzťahoch, takže 
si ju môžete prečítať aj bez hlbších vedomostí 
zo psychológie. Zistite, prečo je táto kniha 
bestsellerom aj 50 rokov po prvom vydaní!

Viac o knihe: citam.sk/akosaludiahraju

10.90 €

„Prečo zvieratá vnímame 
ako menejcenné tvory? Ako dejiny 
ovplyvnila viera a ako humanizmus? 
Akú úlohu v rozhodovaní zohráva 
naše vlastné ja? Po úspešnom diele 
Sapiens pokračuje autor v pútavých 
úvahách o tom, ako sa ľudstvo 
dostalo do prítomnosti, a pridáva 
k tomu ešte jednu dôležitejšiu otázku: 
čo nás čaká v budúcnosti?“

Odporúča: 
Eva, vedúca zákazníckeho servisu 

Viac o knihe: citam.sk/homodeus

Yuval Noah Harari
Homo Deus

Aktuell
Preklad: Zuzana Jánska 

18.90 € e

Bea Johnson 
Domácnosť 
bez odpadu

Aktuell 
Preklad: Milan Kopecký

B E A  J O H N S O N O V Á

DOMÁCNOSŤ
BEZ ODPADU

Nie, nevieme žiť bez odpadu na 100%. Táto kniha 
je však užitočnou inšpiráciou, ako svoj odpad 
redukovať v rôznych oblastiach života. Začať 
môžete tam, kde to je pre vás najľahšie... Ak to vy-
skúšate, s najväčšou pravdepodobnosťou budete 
ďalej pokračovať. A pravdepodobne nadchnete 
aj svoje okolie ;-) 

Viac o knihe: citam.sk/domacnost

16.90 € e

Odporúča: Ivana, projektová 
manažérka pre marketing

Viac o knihe: citam.sk/mocfaktov
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Romain Rolland 
Peter a Lucia

SnowMouse Publishing
Dizajn: Calder Design Community
Ilustrácie: Juraj Vačko
Preklad: Marián Pochylý
 

Peter a Lucia je jemný príbeh lásky dvoch mladých ľudí na 
pozadí prvej svetovej vojny. Náhodné stretnutie študenta
a amatérskej maliarky postupne prerastie v silné puto, 
ktoré ich izoluje od vonkajšieho sveta, vojny a jej dôsledkov. 
Pod vplyvom Lucie sa v Petrovi, synovi z meštiackej rodiny, 
rodí nezávislé myslenie, odpor voči vojne a nezmyselnému 
zabíjaniu. Osud zaľúbencov spečatí bombardovanie Paríža
na Veľký piatok v roku 1918.

Esej Empedokles z Akraganta opisuje epochu a filozofiu 
starogréckeho filozofa a básnika. Dielo vzniklo koncom
prvej svetovej vojny.
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Nielen Majster a Margaréta, ale aj román 
Peter a Lucia si zaslúži špeciálnu pozornosť! 
Klasický príbeh lásky na pozadí vojnových 
udalostí budete zbožňovať ešte o niečo viac, 
keď si ho prečítate v tomto výnimočnom 
vydaní.

Viac o knihe: citam.sk/peteralucia

Michail Bulgakov
Majster 
a Margaréta

Slovart
Dizajn: Alias Press
Ilustrácie: Lucia Žatkuliaková
Preklad: Ján Štrasser

Majster a Margaréta je nadčasový román, 
ktorý zrejme viacerí poznáme zo školských 
čias. Teraz vychádza prvý raz v necenzurovanej 
verzii a vo väčšom formáte s krásnymi 
ilustráciami Lucie Žatkuliakovej. „Do tejto 
knihy som sa zamilovala, keď som ju prvý 
raz čítala niekedy na strednej. Teraz sa mi 
splnil sen,“ teší sa ilustrátorka.

Viac o knihe: citam.sk/majster

16.95 € e

Monika 
Kompaníková
Kde je Ester N?

Slovenská národná galéria
Dizajn: Bohunka Koklesová
Ilustrácie: Barbora Idesová

Že by v galérii bola nuda? Omyl! Ester N vás 
presvedčí, že navštíviť miesto plné umenia môže 
byť celkom mimoriadny zážitok. Ten budete mať 
aj z listovania v tejto detskej knižke. Vyskúšate, 
čo dokážu farebné fólie vykúzliť s ilustráciami? ;-) 

PS: Rozprávky nie sú len pre deti...

Viac o knihe: citam.sk/ester

14.90 € 12.90 €

„Slovensko je krajinou zabudnu-
tých priemyselných pamiatok. 
Tie sa rozhodli zmapovať nadšenci 
zo združenia Čierne diery a vznikla 
z toho unikátna 400-stranová pu-
blikácia. Márne by ste v nej hľadali 
čiernu farbu... Dizajnová lahôdka 
vyšla síce už ku sklonku roku 2018, 
ale na pulty kníhkupectiev sa do-
stala až v tomto roku, a vzápätí 
sa veľmi rýchlo vypredala.“Andrej Sarvaš, 

Martin Lipták, 
Miroslav Beňák, 
Čierne diery

Čierne diery
Dizajn: Michal Tornyai 
Ilustrácie: Daniela Olejníková !

Táto knižka vyšla v limitovanom náklade 
a v kníhkupectvách ju už nenájdete. Odporúčame
skúsiť knižnice a dobrých kamarátov! :-)

Ján Gúgh
Vtáčí atlas

Egreš, o.z.
Dizajn: Silvia Vargová
Ilustrácie: Adela Režná

Vtáčí spev považujeme za akúsi prirodzenú 
kulisu nášho života. Chceli by ste bližšie spoznať 
112 vtáčích druhov žijúcich na Slovensku? 
Nech vám k tomu dobre slúži nielen bystrý zrak, 
ale aj atlas plný ilustrácií s nežnou predsádkou, 
rozdelený grafickými dvojstranami medzi 
jednotlivými kapitolami :-)

14.90 €

!
Táto knižka vyšla v limitovanom náklade, takže 
momentálne ju žiaľ nemáme. Možno ale budete 
mať šťastie u vydavateľa či v knižnici! :-)
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Ikar
Michal Synak, 
marketingový riaditeľ

Slovart
Nataša Juráčková, 
marketing

Andrea Kellö Žačoková 
superŽENY 

„Naša redaktorka dva roky rešeršovala 
po knižniciach významné ženy z našej 

histórie. Výsledkom je kniha s 50 príbehmi 
odvážnych a akčných žien, ktoré sa nebáli 
kráčať svojou vlastnou cestou. Od príbehu 

svätej Alžbety zo začiatku 13. storočia 
precestujete so superŽENAMI dejinami 

až po príbeh misionárky Veroniky Ráckovej, 
ktorá zahynula v roku 2016 v Južnom 

Sudáne. Každý príbeh dopĺňa ilustrácia 
mladej výtvarníčky Zuzany Bartovej.“

Viac o knihe: citam.sk/superzeny

16.95 €

Kolektív autorov 
Amnestie

„Pozrite si dôležitý film o udalostiach 
našej nedávnej histórie 

Amnestie a doštudujte si ďalšie 
fakty v rovnomennej knihe.
 Okrem odborných článkov 
v nej nájdete aj poviedkové 

spracovanie scenára a komiks 
Jozefa Gertliho Danglára.“

Viac o knihe: citam.sk/amnestie
Vychádza: 30.10.2019

14.95 €

Júlia Halamová, Karol Sudor 
Pripútajte sa, prosím

„Knihu terapeutky Júlie Halamovej 
by mal mať doma každý pár. 

Poskytuje totiž odpovede na dôležité 
otázky partnerského spolužitia. 

Novinár Karol Sudor kladie otázky 
o témach, akými sú nevera, sex, 
komunikácia, hádky, zmierenie... 
Kniha obsahuje konkrétne rady, 

ako zlepšiť partnerský vzťah 
a vytvoriť pevnejší zväzok.“

Viac o knihe: citam.sk/priputajtesa
Vychádza: 30.10.2019

12.90 €

Ľudmila Lacková, Eva Mišíková 
Proti zločinu

„Kniha Proti zločinu je zásadným čítaním. 
Poskytuje pohľad z opačnej strany 

na mnohé dôležité prípady, ktoré hýbu 
našou spoločnosťou a často sa na ne 

pozeráme ako bežní občania, bez možnosti 
poznať pozadie. Dozviete sa z nej veľa 

o vyšetrovaní káuz ako Kyselinári, Bytová 
mafia či kauza Mikuláš Černák.“

Viac o knihe: citam.sk/protizlocinu
Vychádza: 17.10.2019

12.90 €

Premedia
Ján Gregor, 
vydavateľ

Jared Diamond 
Otrasy

Preklad: Igor Otčenáš

„Spolu s knihami Osudy ľudských 
spoločností a Kolaps tvoria Otrasy 

voľnú trilógiu o zrode, zániku a prežití 
civilizácie. Jared Diamond konečne 

začína vychádzať v slovenčine, 
postupne vydáme všetky jeho 

knihy. Začíname tou najnovšou, 
kde sa zaoberá spoločnosťami, 

ktoré dokázali prekonať krízu, aj keď 
to s nimi vyzeralo beznádejne.“

Viac o knihe: citam.sk/otrasy
Vychádza:  30.10.2019

24.95 €

David Wallace-Wells
Neobývateľná Zem 

Preklad: Tomáš Mrva

„Francis Fukuyama pred tridsiatimi 
rokmi predpovedal koniec dejín. 
Nič také neprišlo, udialo sa však 

veľa dramatických udalostí a najväčšia 
dráma sa týka prírody. Autor 

Neobývateľnej zeme tvrdí, že klimatic-
kú krízu teoreticky ešte môžeme
zvrátiť, za čo si vyslúžil kritiku, 

že je nepoučiteľný optimista. V tejto 
knihe však veľa optimizmu nie je.“

Viac o knihe: 
citam.sk/neobyvatelnazem

13.95 €

Albatros
Mário Gešvantner, 
marketingový 
manažér

Matias Faldbakken 
Reštaurácia The Hills

Preklad: Miroslav Zumrík

„Teším sa na knihu tohto 
kontroverzného Nóra. 
Na monológ čašníka 

v nemenovanej reštaurácii 
v Oslo. Kniha, v ktorej 
je atmosféra a jazyk 
na prvom mieste.“

Viac o knihe: 
citam.sk/restauracia
Vychádza: 18.10.2019

12.49 €

Rachel Heng 
Klub samovrahov 
 Preklad: Martina Fedorová

„V poslednom čase sa vyrojili 
knihy ázijských autorov 

a autoriek, Heng pochádza 
zo Singapuru, čo je lákavé. 
Kniha o blízkej budúcnosti 

a posadnutí zdravím má skvelé 
hodnotenia po celom svete, 

nuž asi neodolám.“

Viac o knihe: citam.sk/klub
Vychádza: 18.11.2019

13.99 €

Absynt
Filip Ostrowski, 
spoluzakladateľ 
vydavateľstva Absynt

Sven Lindqvist
Si mŕtvy. História 
bombardovania 

Preklad: Jozef Zelizňák

„V Absynte vieme, že pravda je kompli-
kovaná. A veľmi si vážime autorov, 
ktorí nás to učia. Napríklad Sven 

Lindqvist, ktorý nás prevedie labyrin-
tom dejín, nasiaknutým bombami 
a pušným prachom. Nestratíte sa 
v ňom – len si uvedomíte, že aj tie 
najsmelšie sci-fi romány sú oproti 

realite iba slabý odvar.“

Viac o knihe: citam.sk/simrtvy
Vychádza: 10.10.2019

14.99 €

Yanis Varoufakis 
Dospeláci v miestnosti  

Preklad: Petr Tkačenko

„Politické trilery – to je naše. 
Aj preto sme sa rozhodli vydať 
túto knihu Yanisa Varoufakisa. 

Vďaka nej sa môžeme cítiť trochu 
ako špióni, pretože nás tajne 
privedie k stolu, pri ktorom 

najväčší svetoví lídri hrajú svoje 
obľúbené Monopoly. Avšak 

so skutočným svetom a skutočnými 
peniazmi. Skvelý román.“

Viac o knihe: citam.sk/dospelaci

24.99 €

Ľ U D M I L A  L A C K O V Á

S k u t o č n ý  p r í b e h  p r o k u r á t o r k y  E v y  M i š í k o v e j

P R O T I  Z L O Č I N U
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O Martinuse

Náš príbeh sa začal písať v maličkom martinskom kníhkupectve 
v roku 1990. Za tých bezmála 30 rokov nám priazeň našich 

zákazníkov dovolila vyrásť na najväčšie internetové 
kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom 
Slovensku. Naším cieľom však nikdy nebolo ani nebude 

stať sa najväčšími – snažíme sa byť čo najlepšími 
kníhkupcami a deliť sa o lásku k čítaniu :-)

Nadýchnite sa vône kníh 

Tento rok vás radi privítame už na 11 miestach po celom Slovensku! 
Či prídete na niektorú z desiatok besied s autormi alebo spojíte 

návštevu Martinusu s niečím chutným v kníhkaviarňach Foxford 
(Bratislava, Martin, Poprad, Košice) vždy sa na vás budú 

tešiť ochotní kníhkupci a kníhkupkyne a skvelý výber knižiek. 

Viac info: www.martinus.sk/knihkupectva

• BA

• PB
• ZA • MT • PP

• KE

• LC• NR

• BB

• TT

Objavte, čo pre vás máme 

Tri desaťročia budovania ponuky nám dovoľujú prinášať 
vám knižky spoľahlivo, rýchlo a za skvelé ceny. 

Vlastne, nie iba knižky! Máme pre vás aj filmy, hry, 
čaje, kávy, školské pomôcky a knihomoľské 

drobnosti od výmyslu sveta :-) 

Vyberiete si na stránke www.martinus.sk 

Naše kníhkupectvá



Získajte svoju vlastnú knihomoľskú tašku! Radi by sme sa pre vás aj rozdali, preto 
vám ju darujeme do rozdania zásob od 4.11. do 24.12. 2019 k nákupu v kníhkupectvách 
(výmenou za tento kupón) alebo na webe, keď do poľa pre Darčekovú poukážku 
napíšete heslo KNIHYROKA2019. Ak máte aj iné kódy, prosíme, tento uplatnite 
ako prvý. Nech vám táto taška nosí samé dobré príbehy! :-)


V kontakte s knižným svetom

Nemusíte čakať, kým si vás o rok znovu nájdu Knihy roka, 
núka sa vám veľa možností, ako nezmeškať žiadnu knižnú 
novinku. Môžete napríklad odoberať náš e-mailový newsletter, 
nájsť si Martinus na YouTube či Instagrame, alebo čítať spoločne 
s ďalšími knihomoľmi v skupine Čitateľský klub Martinus 
na Facebooku. A viete, že máme aj blog? :-) blog.martinus.sk

Tisíce príbehov do vrecka

Tento rok sme oslávili okrúhle jubileum – na webe Martinusu vás 
čaká viac než 20 000 elektronických kníh, ktoré si radi čítate všade 
tam, kam by bolo ťažké nosiť ich papierových súrodencov. A stále 
viac ľudí už číta aj ušami! Samozrejme vďaka audioknihám :-)

Ďakujeme za vašu priazeň!

V roku 2019 nás v Martinuse potešili hneď dve veľké výhry – v ankete 
Mastercard Obchodník roka sme si opätovne odniesli titul Absolútny 
víťaz a v štúdii zákazníckej skúsenosti spoločnosti KPMG sme sa stali 
najobľúbenejšou slovenskou značkou. Ale nebojte sa, nespyšnieme! :-) 
Najväčším ocenením pre nás zostáva spokojnosť vás, našich milých 
zákazníkov a zákazníčok.

o
 n

á
s

darček 
pre vás
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Ayelet 
Gundar-Goshen
Klamárka

Artforum 
Preklad: Silvia Singer

Akú silu v sebe nesú nepravdy, polopravdy a klamstvá? 
Byť nezaujímavou a prehliadanou nie je snom žiadneho 
sedemnásťročného dievčaťa. Lož urobí z mladej zmr-
zlinárky stredobod záujmu a hrdinku. Z neúspešného 
speváka zločinca. Zo starej ženy svedkyňu udalostí, 
ktoré nikdy nezažila. Ako sa ale žije s klamstvom?

Viac o knihe: citam.sk/klamarka

Michal Hvorecký
Čierna oslava

E.J. Publishing 

Kniha zaujme už obálkou s vystupujúcimi 
symbolmi ostnatého drôtu a kráčajúcou 
depešáčkou Janou so slúchadlami. Nežný 
komiks zhltne každý tínedžer v autobuse 
či v triede za dvadsať minút – a potom 
prídu otázky. Komiks môže otvoriť 
podnetnú diskusiu k 30. výročiu Nežnej 
revolúcie a pádu železnej opony. 

Viac o knihe: citam.sk/oslava

17.50 €
12 € e

Khaled Hosseini
Morská modlitba

Ikar 
Preklad: 
Jana Kantorová-Báliková

Dospievajúci často túžia po cestách, po zážitkoch, 
dobrodružstvách, po láske, blízkych, po poznaní. 
Sú však aj cesty nedobrovoľné. Cesty ľudí, 
ktorých nikto nevíta, pretože ich nikto nepozval. 
Inšpiráciou k príbehu je fotografia mŕtveho 
chlapca vyplaveného na pláži, ktorá sa stala 
symbolom osudu mnohých utečencov.

Viac o knihe: citam.sk/modlitba

7.90 €

Nina LaCour
Všetko je tak, 
ako má byť

CooBoo 
Preklad: Veronika Lašová

Marin zostáva po smrti svojho starého otca a rodičov 
úplne sama. Rozhodne sa odísť, zabudnúť na svoj 
pôvodný svet, aj na najlepšiu priateľku. Príbeh 
o osamelosti, smútku, druhých šanciach a o hľadaní 
pravdy o sebe. O ľuďoch, ktorých milujeme, aj keď 
sú na inom mieste.

Viac o knihe: citam.sk/vsetko

10.99 € e

Sita Brahmachari
Nežná zem

Slovart 
Preklad: Oľga Kraľovičová

Tínedžerka Laila prechádza viacerými zmenami: 
mení školu, stráca priateľov, blízkych. Po starej 
mame jej ostala Kniha protestov. V nej zisťuje, 
že nerovnosť a vymedzovanie sa voči tým, ktorí 
sa od nás líšia, je tu s nami už dávno. Čitateľov 
hlboko osloví spôsob, akým si Leila formuje 
svoj názor a postoj k javom moderného sveta.

Viac o knihe: citam.sk/neznazem

11.95 € e

P R I S P I E V AT E Ľ K Y

Lucia Borovská 

Zakladajúca členka občians-
keho združenia Úlet s knihou, 
prekladateľka na voľnej nohe 
a mama dvoch detí. Pôsobí 
v neziskovej organizácií 
Indícia, kde sa venuje oblasti 
zmeny prístupu vo vyučovaní                             
na základných školách.

Petra Mišáková 

Recenzentka a editorka 
pre portál Uletsknihou.sk. 
Okrem iného sa venuje 
biblioterapii, teda takej 
práci s príbehom, 
pri ktorej sa lieči duša.

Viera Némethová

Vedúca knižnično-informač-
ných služieb a metodička 
v Miestnej knižnici Petržalka. 
S knihami sa vždy snaží 
pracovať tak, aby pri stretnutí 
s deťmi knihy a aj deti ožívali.
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Kompaníková 
a Kamila Musilová
Kvapky 
na kameni

Albatros 

Výnimočné ženy z Čiech a Slovenska menili svet 
svojou tichou odhodlanosťou a nepoddajnosťou. 
Knihu napísalo desať autoriek a ilustrovalo 
takmer tridsať ilustrátoriek z oboch krajín. 
Päťdesiatku známych i zabudnutých hrdiniek 
s neľahkými osudmi opísali v pútavých 
príbehoch. Mnohé dodnes vyrážajú dych.

Viac o knihe: citam.sk/kvapky

Frances 
Hodgson Burnett
Tajná záhrada

Stonožka 
Preklad: Mária Galádová
Ilustrácie: Inga Moore

FRANCES 
HODGSON 
BURNETT

INGA
MOORE 

TAJNÁ
ZÁHRADA

Potom prekĺzla cez dvere a zatvorila  
ich za sebou. Zostala stáť opretá  

o ne chrbtom a rozhliadala sa okolo seba. 
Srdce sa jej rozbúchalo a dych zrýchlil  

od vzrušenia, úžasu a potešenia.
Stála v tajnej záhrade.

Tajná záhrada (The Secret 

Garden), dnes už klasické dielo 
anglickej a svetovej literatúry,  
vyšla prvýkrát v roku 1911 a uchvátila 
čitateľov príbehom o odvahe a sile 
dvoch nešťastných detí, ktoré sa 
rozhodli urobiť život svoj i ľudí okolo 
seba krajším a radostnejším. Toto 
pozoruhodné nové vydanie vychádza 
na Slovensku v tejto podobe prvýkrát. 
Text dopĺňajú nádherné ilustrácie  
Ingy Moorovej, prepracované  
do posledného detailu a zachytávajúce 
zázračný prerod tajnej záhrady, ktorá 
sa vďaka citlivej starostlivosti Mary 
Lennoxovej, jej bratanca Colina 
a yorkshirského chlapca Dickona 
postupne prebúdza k životu.

Frances Hodgson Burnett  
(1849 – 1924) sa narodila v anglickom 
Manchestri. Ako tínedžerka sa  
po smrti otca s rodinou presťahovala  
do Knoxvillu v americkom Tennessee. 
Je autorkou vyše štyridsiatich kníh. 
Preslávili ju najmä diela Malý lord 
Fauntleroy (Little Lord Fauntleroy),  
Malá princezná (A Little Princess) 
a Tajná záhrada (The Secret Garden). 
Posledný spomenutý román písala 
väčšinou počas pobytu na anglickom 
vidieku – sedela pri tom v ružovej 
záhrade oplotenej múrom.

Inga Moore je úspešnou autorkou 
a ilustrátorkou detských kníh. 
Medzi tituly, ktoré ilustrovala, patria 
Nerozhodný drak (The Reluctant Dragon) 
a Žabiakove dobrodružstvá (The Wind  
in the Willows). O Tajnej záhrade 
povedala: „Prečítala som si pasáž,  
ako Mary prvýkrát zazrie na strome 
slávika, ktorý spieva zimnú pieseň.  
Ten obraz malého dievčatka uprostred 
veľkej pustej záhrady, ktoré hľadí  
nahor na jediný živý farebný bod, som 
hneď videla živo pred sebou a doslova 
ma prosil, aby som ho nakreslila.“  
Inga Moore žije v Anglicku.

Jacket illustration copyrigt © 2007  
by Inga Moore

ISBN 978-80-551-6889-0

788055 1688909

www.stonozka.sk

ODPORÚČANÁ CENA 00,00 €

Pre čitateľov od 9 rokov

F R A N C E S  H O D G S O N  B U R N E T T

Tajná  
záhrada

  ILU STROVALA

INGA MOORE

TAJNA ZAHRADA prebal.indd   1 02.08.19   10:36

Klasický, nádherne ilustrovaný príbeh konečne 
v novom preklade a novom vydaní. Príbeh 
o vážnych tajomstvách, nečakaných priateľstvách, 
hlbokom žiali, sebaspoznávaní, a najmä hlbokej, 
úprimnej láske k životu a všetkému živému. 
Napínavé až dramatické rozprávanie v tých 
najpokojnejších a najupokojujúcejších kulisách.

Viac o knihe: citam.sk/zahrada

Vojtěch Matocha
Prašina

Artforum 
Preklad: Marta Blašková-Maňáková

Strhujúci dobrodružný príbeh, 
aký tu už dávno nebol. Prašina 
je temná štvrť v centre Prahy, 
v ktorej nefungujú žiadne novo-
dobé technológie. Bolo by lepšie 
ju ochrániť, alebo radšej zrušiť? 
Jirko sa nechtiac zapletie do napí-
navej naháňačky, v ktorej ide 
o všetko. A Prašina zatiaľ pohlcu-
je ďalšie ulice.

Viac o knihe: citam.sk/prasina

12 €
18.49 € 17.90 €

Anna Woltz
Môj výnimočný 
týždeň s Tess

Verbarium 
Preklad: Adam Bžoch

Keď na svoj vek primúdry chlapec na dovolenke 
stretne premúdrelé dievča, dá sa tušiť, že to bude 
výnimočný týždeň. A keď sa doň pripletú rodinné 
drámy, v ktorých majú prsty práve títo hrdinovia, 
je úplne jasné, že nuda nehrozí nielen im, ale ani 
čitateľovi. Veselý a citlivý príbeh na vážnu tému, 
ktorý je radosť čítať.

Viac o knihe: citam.sk/tess

Barbora 
Kardošová
Traja kamoši 
a fakticky 
fantastický výlet

Slovart
Ilustrácie: Katarína Slaninková

Nový príbeh troch nerozlučných kamarátov 
prináša prázdninové dobrodružstvo plné 
zábavy, humoru, ale aj poučných momentov. 
Hravé ilustrácie veľmi pekne dotvárajú 
originálnu atmosféru knihy, po ktorej budete 
mať chuť vyraziť von a zažiť čo najviac 
vlastných dobrodružstiev.

Viac o knihe: citam.sk/kamosi

11.95 € e

P R I S P I E V AT E Ľ K Y

Eva Lavríková 

Učiteľka literárno-dramatického odboru, 
ktorá zároveň prekladá tie najkrajšie detské 
knihy zo škandinávskych jazykov.

Lucia Hlubeňová 

Knižná redaktorka, prekladateľka, blogerka 
a predovšetkým tuláčka po svete kníh. O knihách 
píše aj na svojom blogu na stránkach Denníka N.

12.99 €
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Romana Romanyšyn, 
Andrij Lesiv
Takto počujem

Monokel 

Stránky šuštia a prst sa posúva 
po papieri. Obrázky zvukov ožívajú. 
Najmocnejší hlas majú vráskavec 
obrovský a maličká krevetka. 
Umelecká kniha plná zvukových 
asociácií dáva dospelým aj deťom 
možnosť žasnúť nad zvukmi. 
Svoje miesto si v nej nájdu 
aj nepočujúci.

Viac o knihe: citam.sk/taktopocujem

14.90 € 9.90 €

Ulf Stark
Vieš pískať, 
Johanna?

Verbarium 
Preklad: Jozef Zelizňák
Ilustrácie: Anna Höglund 

Niektoré deti chodia s dedkom na rybačku. Iným 
varí dedko horúcu čokoládu. A niektoré deti 
dedka ani nemajú. Ako Kalle. Ten si však povedal, 
že to vyrieši. Vydal sa na návštevu do domova 
dôchodcov. Tam je vraj dedkov dosť! Vrúcna 
kniha o blízkosti, do ktorej sa nemusíme narodiť, 
ale môžeme si ju vytvoriť.

Viac o knihe: citam.sk/johanna

Marianne Dubuc
Na vrchol kopca

Stonožka 
Preklad: Lucia Hlubeňová

Táto knižka v sebe skrýva putovanie. Denne 
po tej iste ceste na vrchol kopca: pre pani 
Jazvecovú je to radosť, pre kocúrika Lea, ktorý 
sa k nej časom pridá, zase skúmanie. Príbeh načr-
táva prirodzený kolobeh láskavých a priateľských 
vzťahov. K tomu patrí aj humor, vážnosť a nádej. 
Dokonalý tip na prvé čítanie.

Viac o knihe: citam.sk/navrchol

Luke Pearson
Hilda a trol

Albatros 
Preklad: Magdaléna Poppelková

Modrovlasá Hilda je vetroplach zo samoty 
pod horami. Má úžasnú fantáziu a aj preto 
stretáva obrov, trpaslíkov, kráčajúcu horu. 
Má mamu, ktorá ju necháva vyrážať na dobro-
družné výpravy. Čo by ste povedali na noc 
v stane počas búrky? V tomto komikse sa ľahko 
stratí nielen dieťa.

Viac o knihe: citam.sk/hilda

8.99 €

Monika 
Kompaníková
Koniec sveta 
a čo je za ním

Artforum 
Ilustrácie: Veronika                                                   
Holecová Klímová

V strojovni výťahu sa Ema a Timi tisnú k oknu. Do tmy 
blikajú baterkou. Čakajú na odpoveď. Ich večerný rituál 
preruší záhadný muž. Rozpráva im o tvoroch žijúcich 
v extrémnych podmienkach. Deti poznajú zložitý život, 
no svetelné spojenie s mamou im dáva pocit bezpečia. 
Jedného dňa ale svetelná odpoveď nepríde...

Viac o knihe: citam.sk/koniecsveta

14.90 €

P R I S P I E V AT E Ľ K Y

Martina Jánošíková 

Martina študovala bábkoherectvo 
a v súčasnosti sa venuje dramatickej výchove 
a metódam storytellingu. S deťmi pracuje 
v dramacentre Edudrama, no nájdete ju aj 
sérii interaktívnych workshopov kníhkupectva 
Artforum Posvieťme si spolu na sny.

Miriam Halamičková

Miriam sa rada pohybuje v priestore medzi 
liečebnou pedagogikou, arteterapiou a hudbou. 
Dlhodobo pripravuje zážitkové čítania a knižné 
workshopy pre malé aj väčšie deti.

12.99 €
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Céline Claire
Môj ocko je sardinka

Stonožka 
Preklad: Marija Guliásová
Ilustrácie: Violaine Costa

Pôvabná, veľmi citlivo napísaná 
a nakreslená obrázková knižka 
o chlapcovi, ktorý veľmi ľúbi svoju 
mamu, no rád by sa spolužiakom 
v škole pochválil aj ockom. O tom 
však vie iba to, že odišiel veľmi, 
veľmi dávno. Ako presvedčí 
nových kamarátov, že aj on má 
výnimočného ocka? Povie im, 
že jeho ocko je sardinka…

Viac o knihe: citam.sk/sardinka

9 €

Jaroslava 
Blažková
Rozprávky 
z červenej 
ponožky

Buvik 
Ilustrácie: Jan Schmid

Keďže malý Marek v škôlke nie a nie zaspať, vyďube 
(áno, vyďube) sa mu z červenej ponožky vždy jeden 
palec, aby mu rozprával rozprávky. Táto dobre známa 
séria príbehov vychádza po čase opäť vo veľmi 
vydarenej reedícii. Je to rozprávanie v jeho najčistejšej 
podobe, presne tak, ako sme u Jaroslavy Blažkovej 
zvyknutí.

Viac o knihe: citam.sk/ponozka

Drew Daywalt
Deň, keď 
pastelky 
dali výpoveď

Stonožka 
Preklad: Michal Zidor
Ilustrácie: Oliver Jeffers

Čo sa stane, keď červenú pastelku unaví vyfarbovanie 
srdiečok alebo keď sa ružová pastelka cíti odstrčená? 
Napíšu rozhorčené listy svojmu majiteľovi Danielovi. 
Pestrofarebná kniha prináša dieťaťu dva pohľady 
na svet – jeden je tradičný, kde sú vždy stromy zelené, 
slony sivé a more modré; druhý je neobyčajný, tvorivý 
a originálny.

Viac o knihe: citam.sk/pastelky

Alla Gutnichenko
Nezvyčajné 
povolania

Stonožka 
Preklad: Marija Guliásová
Ilustrácie: Julia Kolomoets
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Julia 

Kolomoets

Alla 

Gutnichenko

Pre deti od 4 rokov

ISBN  978-80-551-6788-6

stonozka.sk

ODPORÚČANÁ CENA 11,90 €

Nezvycajne povolania_cover_SK.indd   1 02.07.19   10:48

Kvetinárka, degustátor, kynologička či včelár, v tejto 
knihe nájdete skutočne iba nezvyčajné povolania. 
Takisto zistíte, kto potrebuje výškomer alebo koľko 
druhov čajov na svete máme. Knižka je naplnená 
detailmi a úlohami, no predovšetkým prekrásnymi 
kresbami. Budete si ju vedieť dávkovať presne podľa 
veku vášho dieťaťa.

Viac o knihe: citam.sk/povolania

11.90 €9.90 €

Monika 
Kompaníková
Toddler Punk

Monokel
Ilustrácie: Bianka Török

Ťulino je tak trochu punkové dieťa. Má bujnú fantáziu, 
zmysel pre humor, nemá rád brokolicu ani rizoto, 
ale so sestrou Alicou milujú dedkove špagety. Krásne 
ilustrovaná kniha plná bláznivých detských nápadov, 
rodičovských starostí a radostí je doplnená pesničkami, 
pri ktorých sa výborne zabavia aj dospelí.

Viac o knihe: citam.sk/toddlerpunk

14.90 € 12.90 €

P R I S P I E V AT E Ľ K Y

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.

Viki Marcinová

Prekladateľka a redaktorka, ktorá zo všetkého 
najväčšmi povzbudzuje rodičov, aby deťom 
čítali od narodenia. Nájdete ju na webovom 
portáli Čítajme si spolu, ako aj v martinusáckom 
OZ na podporu čítania Krajina čitateľov.



Petr Horáček
Marta a Jonatán

OZ Čítajme si spolu
Preklad: Ester Demjanová

Viete ako jedna šťavnatá hruš-
tička môže zamotať život dvom 
osamelým dážďovkám? V tejto 
knižke o delení sa s ostatnými 
nájdete okrem kolážových 
ilustrácií a výrezov aj malý príbeh 
o veľkej láske, ktorá zo vzájomnej 
dobroprajnosti môže vzniknúť. 
Titul bol zaradený aj medzi 
najkrajšie detské knihy Slovenska 
2018.

Viac o knihe: 
citam.sk/martaajonatan

14.50 €

Agata Królak
Ako sa cítiš, 
medvedík?

82 Bøok & Design Shõp
Preklad: Soňa Haluzová

Pre niektoré deti je ťažké rozumieť svojim pocitom. 
Kniha poľskej výtvarníčky im však pri ich pomenúvaní 
pomôže: nájdu v nej medvedíky, ktoré sa v kolážových 
a miestami bláznivých ilustráciách rozprávajú práve 
o tom, ako sa cítia. Niektoré pocity už budú poznať 
aj tie menšie deti, niektorým porozumejú neskôr.

Viac o knihe: citam.sk/medvedik

Simona Čechová
Včelár Jožko

Stonožka

Nádherne ilustrovaná knižka o včielkach a o ich 
schopnosti vniesť život do každej pustatiny, 
aj do tej, v ktorej žije smutný Jožko. Ten sa vďaka 
včielkam začne tešiť z každodenných maličkostí 
a získa si nových priateľov. Z citlivého príbehu 
sa malí čitatelia dozvedia o tom, aké sú včely 
dôležité pre život aj pre radosť.

Viac o knihe: citam.sk/vcelar

10.90 € 9.90 €

Ezopove bájky: 
Lev a potkan

Yoyo Books
Preklad: Jozef Klinga
Ilustrácie: Mária Nerádová

Toto dotykové leporelo priam láka na prezeranie, 
chlpatá hriva aj chvost veľkého leva sú ako stvorené 
na hladkanie. Okrem toho vás potešia aj ilustrácie 
skvelej Márie Nerádovej. Čerešničkou na torte 
je výborne prebásnený príbeh bájky. Poučenie 
tam nájdete tiež, ale oveľa viac vás budú baviť 
hravé verše.

Viac o knihe: citam.sk/levapotkan

Ekaterina 
Trukhan
Veľký výlet

Egreš, o.z.

Traja kamaráti sa vyberú na cestu za mesto. 
Pri člnkovaní objavia správu vo fľaši s mapou 
k pokladu – a tým pokladom sa stane nový priateľ. 
Prekrásne, čisté ilustrácie a hravý príbeh sa budú 
páčiť i tým najmenším deťom. Súčasťou knihy 
je aj plagát, kde si môžu nakresliť vlastnú mapu 
alebo výbavu batôžka.

Viac o knihe: citam.sk/vylet

13 €

P R I S P I E V AT E Ľ K Y

Zdenka Waradzinová 

Inšpiratívna knižná blogerka, ktorá sa doma 
snaží vychovávať budúcu knihomoľku Mimi. 
Ich spoločné knižné tipy nájdete na blogu 
Mimi malá knihomilka.

Alžbeta Uríková 

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.
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Čo všetko zmôžu knihy

Na nákup dobrej knihy je veľa príle-
žitostí. Niekedy hľadáme pre dieťa 
darček na Vianoce či k narodeninám, 
inokedy zase čítanie na dovolenku, ale-
bo len tak, na príjemný večer. Takýchto 
situácií je veľa. No ktoré knihy sú tie 
najlepšie? Knihy, ktoré nám umožnia 
ponoriť sa do príbehu, ktoré naše deti 
zaujmú a prebudia v nich túžbu po ďal-
ších príbehoch. Pri skladaní stavebnice 
či pri spoločenskej hre nám pomáhajú 
pravidlá a návody. Tak prečo nemať 
pomôcku, ktorá nás zorientuje 
aj vo svete detskej knihy a pomôže 
pri výbere?

Takýto návod práve držíte v rukách. 
Už tretí raz vám Knižnica pre mládež 
mesta Košice a Martinus prinášajú 
magazín, v ktorom budete môcť často 
listovať. Magazín kvalitných kníh 
roka 2019 pre deti od 0 do 16 rokov. 
Vďaka knihám snívame, lietame, uží-
vame si život, sme očarení či smutní, 
premeníme sa na muchu alebo 
na macka. Učíme sa, ako pomôcť 
ľuďom navôkol i prírode, a čo všetko 
sa dá vďaka príbehom zažiť. Ani slova-
mi sa nedá opísať, čo všetko dokážeme 
v knihách nájsť. 

Pustite sa teda rýchlo do listovania 
magazínu. Krásne čítanie tých naj kníh 
Vám praje  

Kamila Prextová, 

poverená riaditeľka Knižnice 
pre mládež mesta Košice

www.martinus.sk/knihyroka



Detské knihy roka 2019

Ktoré knihy by ste si nemali nechať ujsť?


