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Milí čitatelia,
máte radi detektívne príbehy? Ak áno, tak práve pre vás je určený náš
bibliografický leták, pomocou ktorého si na čítanie môžete vybrať knihy
s detektívnymi zápletkami a spolu s hrdinami riešiť rôzne záhady i zločiny.
Detektívky pre deti - to sú hlavne dobrodružné a tajomné príbehy, kde
odvážny hrdina alebo partia mladých detektívov bojuje so zločinom a riešia
zdanlivo neriešiteľné záhady. Je veľmi ťažké odísť od rozčítanej detektívky.
Pri čítaní očami dychtivo hltáme slová, aby sme spolu s hrdinom čím skôr
odhalili

páchateľa.

Vynikajúci

detektív

sa

vyznačuje

bystrosťou,

všímavosťou, trpezlivosťou, dobrou pamäťou a umením logicky myslieť.
Zlodeji, bankoví lupiči, vykrádači obchodov, násilníci, únoscovia, ktorí
žiadajú výkupné... Žiaľbohu, toto ani zďaleka nie je celý zoznam
kriminálnikov a zločincov.
Detektívky patria k najpopulárnejšej a najčítanejšej literatúre. Dej
detektívneho príbehu sa môže odohrávať tak v súčasnosti ako v minulosti či
budúcnosti.
Viete, kto je najväčší detektív všetkých čias? To je predsa jasné. Je to
jedinečný, neomylný Sherlock Holmes. Tento Angličan s ľadovým pokojom
rozrieši desiatky zložitých a neuveriteľných prípadov. Preňho je to hračka.
Tvorcom majstra – detektíva je anglický spisovateľ Arthur Conan Doyle.
Jeho románová postava sa stala slávnejšou ako on sám. A viete, ako sa volá
najčítanejšia „detektívkarka“ všetkých čias? Je to Agatha Christie. Stvorila
slávnych detektívov slečnu Marplovú a Hercula Poirota. Jej príbehy sa
odohrávajú na tých najneočakávanejších miestach. Aj knižky týchto
slávnych spisovateľov detektívok sme zaradili do nášho bibliografického
letáku. Verte, že pri čítaní napínavých kníh z nášho letáku sa napätie bude
dať krájať a na chrbte budete cítiť príjemné zimomriavky. Vydajte sa
po stopách záhadných udalostí a zločinu!
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DETEKTÍVNE PRÍBEHY PRE MLADŠÍCH ČITATEĽOV
1. BELITZOVÁ, Bettina
No počkaj, zlodej!: Špiónka Fiona. Praha: Thovt, 2011. 75 s. ISBN 97880-87469-13-2.
Na svoje desiate narodeniny Fiona zistí, že ma zvláštny dar: môže čítať
myšlienky druhých ľudí. No je dosť náročné porozumieť cudzím
myšlienkam. Chce to správny čuch a detektívne schopnosti. Fiona využíva
oboje, keď znenazdania mizne jej milovaný kocúr Bonifác a ďalšie
zvieratká zo susedstva.
2. BLANCK, Ulf
Traja pátrači Junior. 1. Panika v súkromnej ZOO. Bratislava: Mladé letá,
2010. 108 s. ISBN 978-80-10-02021-8.
Traja pátrači majú desaťročia svojich verných fanúšikov, a preto vychádza
nová séria aj pre malých detektívov. Príbehy sú vtipne ilustrované, o niečo
kratšie, aby sa ľahšie čítali, ale rovnako napínavé a strhujúce ako „veľkí
pátrači.“
Zvieratá v súkromnej ZOO sú ohrozené. Jupiter, Peter a Bob, traja mladí
detektívi z Rocky Beach, sa okamžite vrhnú do pátrania. Nebezpečný
zločinec sa chystá dokončiť dielo skazy – zaváňa to pekným
dobrodružstvom.
3. BREZINA, Thomas
Biela pani. Bratislava: Fragment, 2012. 133 s. ISBN 978-80-8089-652-2.
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Nepríjemné stretnutie v lese zavedie Beu, Luka a Patrika k starému
vidieckemu sídlu s temným tajomstvom. Manželka bývalého majiteľa,
grófka Živkovová, zmizla bez stopy pred mnohými rokmi a odvtedy duch
straší v okolí. Aspoň tak to tvrdí malá Natália. Úbohá sirota tam žije
v neustálom strachu, ale nikto jej neverí! Až kým si Tigrí tím neposvieti
na čudesné veci, ktoré sa tam dejú, a nevyrieši záhadu bielej pani!
Pridajte sa k detektívom z Tigrieho tímu!
4. FISCHEROVÁ-HUNOLDOVÁ, Alexandra
Sprisahanie za milióny dolárov: Detektívny príbeh z USA. Praha: Thovt,
2010. 119 s. ISBN 978-80-87469-16-3.
Pred mnohými rokmi boli štyria mladí surfisti svedkami prepadnutia
transportu peňazí. Až dodnes sa nenašiel jeden kufor s peniazmi, ktorý
obsahoval 2,5 milióna dolárov. O slávnej lúpeži sa v Hollywoode nakrúca
film a pri rozhovore s očitými svedkami narazí hlavný predstaviteľ Joey
a dvojičky Eileen a J. D. na mnoho zvláštnych náhod. Toľko peňazí
nemohlo zmiznúť len tak bez stopy! Tí traja sa začali o prípad zaujímať
a čoskoro prišli na stopu tajomnému sprisahaniu.
5. FRIEDRICH, Joachim
Na horúcej stope: 4 a ½ priateľa. Bratislava: Mladé letá, 1996. 128 s.
ISBN – 80-06-00684-9.
Operácia Tučná Berta a Beckmannov pes sa nezabudnuteľne zapíše
do histórie detektívnej kancelárie Kalle a spol. Veľký šéfdetektív na škole
neprijíma do nej hocikoho. Steffi sa to podarilo vďaka počítaču
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a Friedhelm sa vyznamenal, keď tajne špehoval učiteľku biológie
v zemepisnom kabinete. Karsten, prezývaný Reďkovka, tiež by sa rád stal
Kalleho spoločníkom, ale nenatrafil zatiaľ na nijaký prípad. Situácia sa
razom obráti, keď na prechádzke objaví v lese jaskyňu a v nej – mapu
pokladu a zlatú mincu.
6. SCHEFFLEROVÁ, Ursel
Záhada červenej ponožky: Detektív Kanónik. Bratislava: Fragment, 2008.
113 s. ISBN 978-80-8089-245-6.
Pozor, predstavujeme vám slávneho detektíva Kanónika! Známy odborník
vás zasvätí do vyšetrovania prípadov, s ktorými by mali problémy aj tie
väčšie hlavy. Postará sa o to, aby krvavočervená ponožka v polievke
veľvyslanca nespôsobila diplomatické nezhody. Chytí vlamačov v prístave,
lupiča na tržnici, pašerákov zbraní v Nice a odhalí zlodeja v hoteli.
7. WENDELKENOVÁ, Barbara
Podozrivé zmiznutie: Baby na stope. 2. Bratislava: Fragment, 2012. 141 s.
ISBN 978-80-8089-660-7.
Dvanásťročná Lucia býva s rodičmi, babkou a dedkom v mestečku
uprostred Lüneburského vresoviska, kde babička vedie penzión. Deti
z Luciinej triedy usporiadali veľkonočný bazár, výťažok ktorého chcú
poslať do školy v Afrike. Pani učiteľka odchádza do Hamburgu
a pokladničku s vyše 400 eurami zverí Filipovi. Po sviatkoch chce pani
učiteľka peniaze odniesť do banky. Všetci prekvapene zisťujú, že
v pokladničke sú miesto peňazí nastrihané noviny a kamienky. Podozrenie
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padá na Filipa. Do mestečka prichádzajú Luciine sesternice Pia a Patrícia
a dievčatá sa spoločne pustia do pátrania. Podarí sa im dokázať Filipovu
nevinu?
8. WILKINS, Kay
Netvor z močarísk: Akty R: Ripleyho záhady 1. Bratislava: Fragment, 2012.
125 s. ISBN 978-80-8089-646-1.
Na malom ostrove pri východnom pobreží USA sa nachádza dobre ukrytá
Ripleyho stredná škola – unikátna škola pre deti, ktoré majú výnimočné
schopnosti. Najlepšie z talentovaných detí sú členmi supertajného R-tímu,
ktorý operuje z utajenej základne ukrytej hlboko v podzemí školy.
Členovia tímu sú poslaní na nebezpečné misie po celom svete, počas
ktorých vyšetrujú neuveriteľné záhady.
V močariskách na Floride sa objavia zvesti o tajomnej neznámej bytosti.
R-tím je vyslaný, aby záhadu objasnil.

DETEKTÍVNE PRÍBEHY PRE STARŠÍCH ČITATEĽOV
1. ARTHUR, Robert
Alfred Hitchcock a Traja pátrači 1. Tajomstvo strašidelného zámku.
Bratislava: Mladé letá, 2000. 118 s. ISBN 80-06-01029-3.
Traja pátrači je americká detektívna knižná séria pre deti a mládež.
Pôvodný autor série je Robert Arthur, neskôr príbehy písali aj rôzni iní
spisovatelia. Dobrodružstvá Troch pátračov sú neustále vyhľadávané,
takže vychádzajú stále nové a nové príbehy.

7

Prvý diel zo série Traja pátrači zavedie hlavných hrdinov - Jupitera, Petra
a Boba do starobylého opusteného zámku hrôzy, ktorý potrebuje slávny
režisér Alfred Hitchcock na natáčanie filmu. V zámku však už dvadsať
rokov nikto nebýva a ozývajú sa z neho strašidelné stony, kvílenie
a vrieskanie. Mnohí svedkovia videli „Modrý prízrak“, ktorý hrá
na starom organe a „Hmlu strachu“, ktorá v ľuďoch vyvoláva takú hrôzu,
že v panike vybiehajú zo zámku. Traja pátrači sa snažia vypátrať, čo sa
v zámku deje. Je to vari prekliatie zámku jeho mŕtvym majiteľom? Alebo
to má na svedomí záhadný muž, ktorý ich varoval, aby sa k zámku už
nikdy nepriblížili?
2. BALLIETT, Blue
Záhada Calderovej hry. Bratislava: Slovart, 2009. 373 s. ISBN 978-808085-747-9.
V malom anglickom mestečku Woodstock sa jedného dňa na námestí
objaví nezvyčajná červená socha Alexandra Caldera. V tom istom čase sa
do mestečka vyberie aj Calder Pillay so svojím otcom. Caldera socha
svojho slávneho menovca fascinuje a priťahuje. Ľudia v mestečku však
ňou nie sú nadšení... Keď zrazu, chlapec aj socha v jednu noc zmiznú.
Nájdu Caldera jeho priatelia a zachránia vzácne umelecké dielo?
3. BRADLEY, Alan
To najsladšie nakoniec: Prípad Flávie de Luce. Bratislava: Ikar, 2010. 301
s. ISBN 978-80-551-2077-5.
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Jedenásťročná Flávia žije na anglickom vidieku s dvoma staršími sestrami
a s otcom. Je to veľmi zaujímavá osôbka – vyžíva sa v chemických
pokusoch a vyzná sa v jedoch. Jedného dňa na záhone uhoriek v záhrade
objaví mŕtvolu neznámeho muža, a keď jej otca zatknú, pustí sa
do pátrania.

Využije

svoje

vedomosti

a kombinačné

schopnosti

a s nasadením života rieši prípad záhadnej vraždy...
4. COLFER, Eoin
Detektív Polmesiac. Bratislava: Ikar, 2008. 245 s. ISBN 978–80-5511635-8.
Dvanásťročný Fletcher Moon, vďaka svojmu priezvisku a nízkej postave
prezývaný Polmesiac, nie je medzi spolužiakmi veľmi obľúbený. No keďže
v internetovom kurze pre detektívov získal odznak a stal sa najmladším
kvalifikovaným súkromným detektívom na svete, spolužiaci sa naňho
obracajú, keď sa niekomu niečo stratí alebo potrebujú niečo vypátrať.
5. DOYLE, Conan
Údolie strachu. Bratislava: Mladé letá, 2000. 173 s. ISBN 80-06-00997X.
V tejto knižke vás čaká osem detektívnych príbehov, v ktorých Sherlock
Holmes opäť dokazuje svoje geniálne detektívne schopnosti. Aj
v najväčšom nebezpečenstve si zachová pokoj a prekvapí svojím
ostrovtipom.
6. FUNKEOVÁ, Cornelia
Pán zlodejov. Bratislava: Ikar, 2004. 315 s. ISBN 80-551-0750-5.
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V Benátkach sa pomaly začína zima, keď súkromného detektíva Viktora
vyhľadá nemecký pár s dosť nezvyčajnou žiadosťou – má vypátrať ich
dvoch synovcov, siroty Prospera a Bona. Bratia utiekli z domu, keď sa
starší Prosper dozvedel, že ich chcú rozdeliť. Žijú spolu s novými
kamarátmi v starom nefunkčnom kine, kde sa o nich stará tajomný Pán
zlodejov – pätnásťročný Scipio.
7. GRISHAM, John
Theodore Boone: Únos. Bratislava: Fortuna Libri, 2012. 208 s. ISBN 97880-8142-003-0.
Theodore Boone sa vracia v novom dobrodružnom príbehu. Jeho najlepšia
kamarátka April Finnemorová zmizne uprostred noci z vlastného domu
a nikto – ani samotný Theo – netuší, čo sa stalo.
Rodným mestečkom sa zakráda strach a policajné vyšetrovanie nikam
nevedie, preto sa Theo rozhodne využiť svoje znalosti práva a vyšetrovací
talent, aby vystopoval April a odhalil pravdu.
8. CHRISTIE, Agatha
Nakoniec príde smrť. 2.vyd. Bratislava: Mladé letá 1986. 214 s.
Detektívny príbeh zo starého Egypta. Dej sa odohráva okolo roku 2000
pred naším letopočtom. Aj vtedy sa ľudia milovali a nenávideli, závideli si
moc a bohatstvo a vedeli preň zabíjať.
9. MARGOLIN, Philip - MARGOLIN Rome, Ami
Záhadné zmiznutia: Prípad pre Madison. Bratislava: Fragment, 2013.
183 s. ISBN 978-80-8089-711-6.
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Je hlboká noc. Do ticha zazvoní telefón, ktorý Madison prebudí zo spánku.
Jej otec, advokát práve dostal nový prípad – niekto bol obvinený z vraždy
miestnej učiteľky. Zvláštne je, že sa nenašlo jej telo. Ako môže mať polícia
istotu, že žena nežije, Madison sa tiež chce stať advokátkou, preto sa púšťa
do pátrania. Na druhý deň v škole sa dozvedá o ďalšom zmiznutí. Čo sa to
v meste deje? Prečo zmizli učiteľka a kamarátka Ann? Podarí sa záhadu
objasniť?
10. MLČOCHOVÁ, Jela
Zabudnutá africká kliatba: Záhada pre Adrianu. Senica: Arkus, 2004.
143 s. ISBN 80-88822-63-7.
V tomto príbehu prichádza Adriana na vidiek, do kúzelného starého domu
nazývaného Ružové zákutie. Nad domom však visí hrozba – dávna kliatba,
ktorá znova dala o sebe vedieť a je iba otázkou času, kedy sa stane niečo
zlé. Adriana sa púšťa do pátrania, lenže prípad sa komplikuje: z miestneho
kaštieľa sa ozývajú podozrivé výkriky, v ružovom zákutí v noci spieva
neviditeľný spevák, z neďalekých filmových ateliérov uteká jedna z postáv
rovno z plátna a potuluje sa po okolí. Adriana naviac stretne človeka,
ktorý podľa všetkého už dávno nežije...
11. SMITH, Stan
Detektívom za päť minút. Bratislava: Mladé letá, 2002. 94 s. ISBN 8006-01197–4.
Väčšina detektívok nás ponecháva v napätí, kým sa po desiatkach strán
dozvieme meno páchateľa. Detektívne prípady v tejto knihe sa dajú
prečítať za päť minút – jediný, kto už vtedy pozná rozuzlenie, je
11

sympatický detektív Thomas P. Stanwick, amatérsky logik, nevšedný
talent.
12. VOGEL, Maja von
Tajomný mobil. Bratislava: ArtArea, 2006. 125 s. ISBN 80-89109-18-7.
Podivuhodné zvonenie mobilných telefónov zrazu naháňa strach
i zdesenie ich majiteľom. Čo sa za
tým skrýva? Kim, Františka a Mária začnú pátrať. Pritom zistia, že ich
prvý detektívny prípad je oveľa nebezpečnejší, než si mysleli...
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Robert ARTHUR
ALFRED HITCHCOCK A TRAJA PÁTRAČI
1. Tajomstvo strašidelného zámku
(úryvok z knihy)

Peter šiel vpredu a svietil na cestu slabučkým svetlom
baterky. Napokon sa dostali celkom dolu, odkiaľ už neviedli ďalej
nijaké schody, a usúdili, že musia byť na prízemí. Svietili
baterkou na všetky strany, ale zistili iba toľko, že sú v malej štvorcovej
miestnosti s dvoma dverami. Keď sa rozhodovali, ktoré vyskúšajú, Peter
náhle chytil Boba za plece.
„Pst!“ šepol! „Počuješ to isté čo ja?“
Bob načúval. Počul.
Organová hudba! Slabá, záhadná orgánová hudba. Niekto hral
na rozladenom organe v premietacej sieni. Boba sa znezrady zmocnila
veľká nervozita, o ktorej sa zmienil Jupiter.
„Hudba prichádza odtiaľto,“ zašepkal Peter a ukázal na jedny z dvier.
„Tak poďme tadiaľto,“ ukázal Bob na druhé dvere.
„Nie tadiaľto,“ povedal Peter. “Pretože tadiaľto sa

musíme dostať

k premietacej sieni. A vieme, že hlavný vchod je za premietacou sieňou.
Keby sme išli druhou stranou, mohli by sme poriadne zablúdiť. Najlepšie
bude, keď pôjdeme tadiaľto.“
Peter otvoril dvere a rázne vkročil do tmavej miestnosti, držiac Boba
za ruku. Ako postupovali vpred, hudba silnela, no ešte stále znela akoby
z veľkej diaľky, zlovestne, plná piskotu a kvílenia.
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Bob kráčal ďalej, lebo mu Peter nedovolil zastať, ale čím väčšmi sa
približovali k hudbe, tým väčšmi ho opantávala nervozita. Potom Peter
náhle otvoril dvere a ocitli sa priamo v premietacej sieni.
Boli si istí, že je to naozaj premietacia sieň, lebo aj slabé svetlo baterky
stačilo na to, aby rozoznali operadlá sedadiel. Na konci dlhej sály,
pri organe, sa jagalo modré svetielko. Viselo vo vzduchu, asi meter a štvrť
nad zemou, vyzeralo ako akási nepravidelná hrboľatá hviezdica
a jednostaj blikalo. A keď blikalo, starý rozladený organ vydával ešte
strašidelnejší sipot a chrapot.
„Modrý prízrak!“ vykríkol Bob a od strachu mu zovrelo hrdlo.
Bola to chvíľa, keď pocit úžasnej nervozity prechádzal v náhlu úzkosť
a postupne sa menil na šialený strach. Presne tak, ako to predpovedal
Jupiter Jones. Ako bez duše bežali krížom cez miestnosť k dverám, ktorými
vošli. Peter do nich vrazil, že sa hneď rozleteli dokorán, a chlapci sa ocitli
v Hale ozveny. Obaja trielili ďalej k hlavnému vchodu, kde bola brána ešte
stále otvorená, a vyrútili sa na kachličkami vykladanú terasu. Utekali
ďalej, ale Bob už nevládal. Horko-ťažko vliekol za sebou chorú nohu, keď
vtom mu chodidlo uviazlo v štrbine medzi dlaždicami a spadol. Peter si to
v rýchlom behu ani nevšimol a dopadol na kopu lístia pri konci terasy
a hneď sa doň zahrabal ako prenasledovaná myš do skrýše.
Čakal, že Modrý prízrak pôjde za ním. Srdce mu bilo ani zvon a dýchal
tak hlasno, že okrem vlastného dychu nepočul vôbec nič. Keď si to
uvedomil, zatajil dych a v tom hrobovom tichu začul, že Modrý prízrak ide
za ním. Prichádzal stále bližšie a bližšie drobnými, šúchavými krokmi. Mal
ťažký, nepravidelný a nezvyčajne zlovestný dych.
Zrazu kroky zastali. Prízrak stál nad ním. Stál tam dosť dlho a lapal
dych. Potom čiahol do lístia a schmatol Boba za plece. Keď Bob zacítil
dotyk jeho ruky, zjačal tak prenikavo, až sa okolité svahy zatriasli
a s rachotom z nich začali padať kamene.
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