
Li Yi žije v severočínskom meste Šen-jang, 

ktoré má viac ako osem miliónov obyvate-

ľov. Spolu so svojimi rodičmi a starou 

mamou býva v malom byte na predmestí. 

Jeho obľúbenými hračkami sú zbrane. 

Samozrejme, nie skutočné, ale ich plastové 

napodobeniny. Rád si robí terče z krabičiek, 

ktoré triafa gumenými guličkami. Okrem 

toho obľubuje jojo. A to najmä preto, lebo 

ho vo filmoch ako zbraň používa jeho 

obľúbený animovaný hrdina. 

Alessia sa narodila a vyrastá na talian-

skom vidieku. Jej rodina má jednu z naj-

väčších fariem v okolí. Najradšej sa hrá so 

zvieratami a pomáha starému otcovi pri 

práci na farme. So svojim hračkárskym 

náradím chodí kŕmiť aj kravy, ktorých sa 

ani trochu nebojí.  

Abel z mestečka Nopaltepec, ktoré leží 

asi hodinu cesty na severovýchod od 

hlavného mesta Mexico City, má štyroch 

súrodencov. Na fotografii ukazuje všetky 

svoje hračky. Najradšej má autá, s ktorými 

sa hráva aj so svojou mladšou sestrou. 



Noel je stopercentný Texasan. Už teraz 

vie, čím chce byť, keď vyrastie. Bude 

pilotom! Okrem hračiek má rád aj Play-

station, na ktorej hráva letecký simulátor. 

Najradšej však vkladá postavičky z Lega 

do svojho Boeingu, ktorý dostal od otca

a lieta s nimi k rybníku na konci veľkej 

záhrady. Chodia tam na dovolenku 

k moru. Keď sa okúpu, nasadnú znovu do 

lietadla a cestujú naspäť domov. 

Allenah Lajallab sa narodila a žije v El Nido, 

malom meste na severe ostrova Palawan, 

ktorý je súčasťou Filipín. Blízko mesta sú 

jedny z najkrajších pláží v krajine, ktoré 

lákajú čoraz viac turistov.  V meste nemajú 

nemocnicu, preto sa Allenah narodila 

doma. Jej pýchou je množstvo plyšových 

zvieratiek, z ktorých má najradšej 

oranžové. Biele neobľubuje. Dôvod? Príliš 

rýchlo sa zašpinia. 

Tyra býva spolu s rodičmi a staršou sestrou 

v nádhernom drevenom dome, ktoré sú 

pre severnú Európu typické . Ak vám jej 

izba pripomína obchod s nábytkom IKEA, 

nemýlite sa, veď je predsa Švédka zo 

Štokholmu. Medzi jej obľúbené hračky 

patrí kuchynka a domček pre bábiky. Keď 

sa hrá so sestrou, rada predstiera, že je jej 

mamou a varí pre ňu všemožné dobroty. 

Keď pôjdete okolo, zastavte sa na koláčik.



Arafa a Aisha sú dvojičky. Spávajú v jednej 

posteli, obliekajú si rovnaké šaty, chodia 

spolu do jednej triedy a hrajú sa so spoloč-

nými hračkami. Spolu s rodičmi bývajú 

v dvojizbovom dome a kuchyňu majú 

vonku. V Zanzibare, kde je teplo celý rok, 

si to môžu dovoliť. V detskej izbe dvojičiek 

nájdete aj niečo nečakané – fotografiu 

zanzibarského prezidenta. Nie je to žiadny 

bubák, i keď sa  mesto, v ktorom Arafa a 

Aisha žijú, volá Bububu. 

Päťročnému Mikkelovi z druhého najväč-

šieho nórskeho mesta Bergen koluje v 

žilách krv jeho dávnych predkov Vikingov. 

Nečudo, že ho to ťahá k prístavu, kde rád 

pozoruje lode všetkých veľkostí a tvarov. 

More je pre Mikkela vášňou. Kým vyrastie,  

púšťa sa na námorné výpravy aspoň 

s loďami z Lega. Na ostrovoch pirátov sa 

skrývajú poklady, ktoré čakajú na objave-

nie.

Dom, v ktorom žila Bethsaida spolu 

so svojimi hluchonemými rodičmi, bol 

zničený silným zemetrasením, ktoré 

zasiahlo Haiti aj jeho hlavné mesto Port-au-

Prince. Viac ako 100-tisíc ľudí prišlo o život. 

Bethsaida a jej rodičia dnes žijú v tábore, 

kde majú dom z preglejky. Postavili ho 

s podporou zahraničnej mimovládnej 

organizácie. Najobľúbenejšie hračka 

Berthsaidy je bábika, ktorej češe vlasy. 

Keď vyrastie, chcela by byť kaderníčkou.



Bothle z mesta Maun, ktoré leží v oblasti 

vnútrozemskej delty rieky Okavango

v africkom štáte Botswana, je šťastné 

dievča. Má veľa priateľov neďaleko obyt-

ného domu, kde spolu s jej rodinou bývajú 

tri ďalšie. Bothle neprekáža ani to, že 

všetky rodiny majú len jeden spoločný 

záchod. Má len jednu hračku – veľkého 

plyšového opičiaka, s ktorým sa hrá len 

málokedy. Vonku s ostatnými deťmi je 

predsa toľko zábavy! 

Veľa ľudí si myslí, že bejzbal je obľúbeným 

športom len v Spojených štátoch americ-

kých. Shotaro z japonského Tokia, ktoré je 

najväčším mestom na svete, vás vyvedie 

z omylu. Japonci bejzbal milujú a Shotaro

mu prepadol už odmalička. Stále nevie, 

či by chcel byť radšej nadhadzovačom

alebo chytačom. Shotaro sníva, ako už 

čoskoro odpáli svoj prvý homerun (odpal 

za oplotenie ihriska). Držte mu palce!

Lucas býva so svojimi rodičmi a sestrou 

vo veľkom dome v najväčšom austrál-

skom meste Sydney. Odkedy mu otec 

pred dvomi rokmi daroval drevený vláčik, 

stal sa z neho ich vášnivý zberateľ. Rád 

stavia koľajnice pre lokomotívu Tomáša 

a sníva, že sa raz stane strojvodcom 

v sydnejskom metre. 



Taha sa narodil v Palestíne, ale teraz žije 

v štáte Libanon, kam utiekol spolu 

s rodičmi ako utečenec. Spolu s ďalšími 

tisíckami utečencov z Palestíny tu žijú 

v chudobnej štvrti hlavného mesta Bejrút. 

Aby mali pitnú vodu a elektrinu, museli sa 

nezákonne pripojiť do verejnej siete. 

Taha má len jednu vlastnú hračku, a tak 

nemal problém vybrať si, s ktorou sa 

nechá odfotografovať. 

Ralf dostal meno podľa bývalého preteká-

ra Formuly 1 Ralfa Schumachera. Jeho 

láska k autám preto asi neprekvapí. Jeho 

mama pracuje už desať rokov ako taxikár-

ka v hlavnom meste Lotyšska Riga, kde 

spolu s Ralfom aj bývajú. Ralf má bohatú 

zbierku hračkárskych áut, ktoré sa v jeho 

rukách stávajú na chodníkoch postrachom 

chodcov. Taký je s nimi rýchly. Budúci 

pretekár pozerá film Autá od Pixaru

aspoň raz týždenne. 

Chiwa býva v chyži z hlinených tehál spolu 

s mamou, otcom a sestrou. Nemajú v nej 

elektrinu ani pitnú vodu. Po tú chodia 

spolu s mamou každý deň k rieke. Chiwa

má len tri hračky. Pri narodení jej ich daro-

vali dobrovoľníci, ktorí vtedy v dedine 

pracovali na rozvojovom projekte. Najrad-

šej má plastového dinosaura, ktorý ju vraj 

ochraňuje pred nebezpečnými zvieratami. 

Hračky jej však nechýbajú, spolu s ďalšími 

päťdesiatimi deťmi z dediny Mchinji

v Malawi sa zabaví aj bez nich.



Elene pochádza z juhu Gruzínska, odkiaľ 

sa jej rodina neskôr presťahovala do 

hlavného mesta Tbilisi. Má len päť rokov 

a ešte nechodí do školy, čítať a písať sa 

však už naučila. Jej obľúbené hračky sú 

spojené práve so školou. Má rada ceruzky, 

perá, zápisníky a krabičky. Ktovie, možno 

z nej raz bude pani učiteľka. 

Pavel nemá žiadne pochybnosti. Keď 

vyrastie, chce byť policajtom a chytať 

všetkých previnilcov voči zákonu tak, 

ako dnes chytá kamarátov, ktorí sú v ich 

spoločných hrách na policajtov a banditov 

zlými chlapíkmi. Policajná čiapka a hrač-

kárske zbrane sú tým, čo nájdete 

v Pavlovej detskej izbe na sídlisku 

ukrajinského hlavného mesta Kyjev. 

Obľúbenú farbu malej Júlie poľahky 

uhádnete. Je v nej ladená celá detská 

izba bytu v centre hlavného mesta 

Albánska Tirana. Julia obľubuje najmä 

bábiky Barbie, ktorým sa občas pokúša 

hrať na gitare. Dostala ju od otca, ktorý 

by chcel, aby sa stala hudobníčkou. 



Kalesi z ostrovného štátu Fidži v Tichom 

oceáne najradšej varí svojim bábikám. 

Tie si vždy rady pochutnajú na blatových 

koláčikoch, ktoré im napečie vo farebných 

panvičkách. Jej starší brat chodí už do 

školy, Kalesi sa ráno hrá, že ide tiež. 

Zoberie si ružovú školskú tašku, usadí 

bábiky k záhradnému stolu a vyučovanie 

sa môže začať.

Shaira má len šesť rokov a už žila v dvoch 

mestách, ktoré patria k najväčším na 

svete. Do troch rokov bývala s rodičmi 

v New Yorku, v súčasnosti spolu žijú v 

indickom meste Bombaj. Obľubuje stolové 

hry, ktoré hráva s rodinou, hudobné 

hviezdy, plyšové zvieratká a výhľad z okna 

svojej detskej izby v byte na osemnástom 

poschodí nového obytného domu. Vidí 

odtiaľ skoro celé rozľahlé mesto.

Ragnar má malú detskú izbu v rodičov-

skom dome v hlavnom meste Islandu 

Reykjavik. Jeho najobľúbenejšou hračkou 

je maska opice, ktorou straší svoju mladšiu 

sestru. Skoro všetok voľný čas trávi Rag-

nar vo vnútri. Na Islande je väčšinu roka 

chladno, tmavo a príliš vlhko. Život na 

ostrove aktívnych sopiek a mýtických 

elfov je už raz taký.



Virginia sa narodila v meste Salt Lake City 

v americkom štáte Utah (USA), ale posled-

né roky žije spolu s rodičmi v malom meste 

American Fork neďaleko. Jej rodičia sú 

veriaci Mormoni. Aj keď je dievča, najrad-

šej sa hráva bejzbal. Jej brat nadhadzuje, 

ona odpaľuje. Nikdy nie naopak. V záhrade 

sa stará o kozy a sliepky, okolie domu je 

pre ňu jedným veľkým ihriskom. 

Vysedávať doma ju ani nenapadne.

Ryan žije s rodičmi a svojou mladšou 

sestrou v najväčšom meste Juhoafrickej 

republiky Johannesburg. Mesto je tak 

veľké, že cesta od ich domu do centra trvá 

viac ako hodinu autom. Ryan nechodí 

a ani nebude chodiť do školy. Jeho mama 

v školstvo neverí a rozhodla sa, že svoje 

deti bude učiť sama. Najobľúbenejšou 

Ryanovov hračkou je Lego, z ktorého 

stavia hrady a domy.

Štvorročný Callum z mesta Fairbanks na 

Aljaške, ktorá je najväčším štátom USA, 

má najradšej zimu, ktorá tam býva dlhá 

a studená. Vtedy sa môže do sýtosti 

vyšantiť na boboch, prípadne do saní 

zapojiť záprah z rodinných psov husky. 

S kamarátmi chodí stavať bunkre do lesa,

s otcom na rybačku a keď je treba, 

pomôže mu aj s odhrabaním snehu 

na chodníkoch. 



Talia je dieťa púšte. Narodila sa v alžírs-

kom meste Timimoun, ktoré leží uprostred 

Sahary. V detskej izbe býva so svojim 

mladším bratom. Jej rodičia pracujú pre 

malú cestovnú kanceláriu a sprevádzajú 

tých neveľa turistov, ktorí sa rozhodnú 

túto vzdialenú oblasť navštíviť. 

Obľúbenou hračkou Talie je nový bicykel, 

ktorý dostala od otca na narodeniny.

Watcharapom z hlavného mesta Thajska 

Bangkok miluje motorky! Jeho otec má 

skúter, ktorým chodí do práce. Watcha-

rapom ho každé ráno vyprevádza 

a podáva mu prilbu, ktorú mu občas 

vezme, aby si ju mohol nasadiť na hlavu 

a hrať sa na motorkára. Keď nemá prilbu, 

hrá sa s malými motorkami, ktorých má 

toľko, že by s nimi mohol zorganizovať 

preteky.

Názov hlavného mesta stredoamerického 

štátu Nikaragua pozná na Slovensku len 

málokto. Práve v meste Managua býva aj 

malá veľká kuchárka Naya. Pre svoju 

staršiu sestru kuchtí z blata stále nové 

prekvapenia. Vo farebnom hračkárskom 

riade vyzerajú naozaj chutne. Naya vraví, 

že raz bude mať vlastnú reštauráciu. 



Sedemročný Oscar z mestečka Bradford

on Avon vo Veľkej Británii ma veľkú detskú 

izbu len pre seba. Okrem čítania kníh 

a cestovania prstom po glóbuse, obľubuje 

hry s postavičkami svojich fantasy

hrdinov. Má ich toľko, že z nich môže 

skladať armády. 

Puput žije v meste Ubud, ktoré je známym 

turistickým centrom na indonézskom 

ostrove Bali. Jej mama pracuje ako 

kuchárka v malej reštaurácii neďaleko ich 

domu. Otca nikdy nevidela. Zomrel ešte 

predtým, ako sa narodila. Puput nemá veľa 

hračiek, medzi jej najobľúbenejšie patria 

plastové guličky. Rozkladá ich na dvor do 

trojuholníka a rozráža malou futbalovou 

loptou, ako keby hrala bowling.

Maudy vyrastá v malej dedine blízko mesta 

Kalulushi v africkom štáte Zambia. Najčas-

tejšie sa hrá na ulici so spolužiakmi zo 

školy, v ktorej sú spolu v jednej triede deti 

od troch do desať rokov. V dedine nie je 

žiadny obchod ani reštaurácia a len málo 

detí tu má hračky. Na Maudy a jej kamará-

tov sa raz usmialo šťastie v podobe 

cenného nálezu. Na ulici objavili krabicu 

plnú slnečných okuliarov. Odvtedy sa hrajú 

najradšej práve s nimi.
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