KRISTINA KRETOVA

О МЕНИ
Више од свега на свету волим да будем мама, путујем, разговарам са
људима и приповедам различите приче. Те приче показују како су све
границе на овом свету релативне, како је бити другачији од других, у
најмању руку, занимљиво и како је тражење себе и свог пута најважнији
задатак у животу. Верујем да човечанство сваког дана, сваког месеца
и сваке године постаје све боље, све хуманије и све мудрије и маштам
о томе да и моје књиге постану део тог преображаја. Уверена сам да
је у рукама данашње деце будућност наше планете и желела бих да
она крену ка тој будућности радознала, срећна и слободна. Управо за
то живим и радим: пишем књиге, чланке и водим радио програме.

@i_am_ultramarina

ДА СИ ЖИВ И ЗДРАВ! КАКО
ПОСТАТИ СУПЕРЈАК, БРЗ И
ПОБЕЂИВАТИ У ТРКАМА...
Био једном један дечак Саша који није хтео
да пере зубе пре спавања, упркос убеђивању
тате-лекара. Саша пада у сан... И сања да
се одједном претворио у тркачки аутомобил!
На какав погон иде тај аутомобил? Да ли су
његово гориво сендвичи и бомбоне или воће
и поврће? Који ауто се боље креће – чист
или прљав? Са исправљеном или повијеном
кичмом-осовином? Сада Саша жели да
победи на трци и спреман је да следи сва
правила!

Укратко, то је све што могу да кажем о себи,
али ако случајно пожелите да сазнате више...
можете ме наћи на инстаграму: @i_am_ultramarina и на фејсбуку: Kristina Kretova. Моја
биографија на руском језику се налази на сајту
Руске енциклопедије дечје књижевности

The Game

• књига је написана заједно са доктором
медицинских наука Дмитријем Моховим;
• она нас учи како да изградимо
правилан однос према своме телу
и здрављу, не кроз поуке и беседе,
већ кроз забавну историју трка;
• на крају књиге налази се забавна
друштвена игра утркивања
по различитим пољима

Да си жив и здрав! Како постати суперјак, брз и побеђивати у тркама...
30 pages|221х223 mm

АСТА-УРАГАН: ГЕОГРАФСКЕ
АВАНТУРЕ

АСТА-УРАГАН: ПУТОВАЊЕ
ПО РУСИЈИ

Деца много воле јунаке, који су надарени неким натприродним способностима.
Тако желе да буду као они и верују да је то заиста могуће. Јунакиња ове књиге
је девојчица Аста. Њу ветар за час може пренети на било који део земљине
кугле. Аста је духовита, храбра, сналажљива и паметна.
У сваком поглављу она помаже дечацима и девојчицама из других земаља.
Захваљујући њој, дечак Сења ће наћи своје изгубљене родитеље у Паризу.
Девојчица из Америке Тео научиће да клиза на леду, а бака Нана из Јапана,
упркос свим препрекама, видеће трешњу у цвату. На крају поглавља
читаоци могу наћи питања која помажу да се са дететом поразговара о
томе како би оно поступило у различитим случајевима и
каква
осећања код њега изазивају ови догађаји.

,,Аста-Ураган: путовање по Русији“ је наставак авантура девојчице Асте,
омиљене јунакиње читалаца. У првој књизи она је путовала по свету и
упознавала се са светским престоницама и различитим начином живота
на различитим деловима наше планете. У овој причи она возом путује из
Санкт Петербурга за Владивосток најдужом пругом света – Транссибирском
железницом и успут нас упознаје са различитим деловима Русије. Наравно,
прича није ограничена само оном путањом по којој се креће воз. (Сетимо
се задивљујућег дара наше јунакиње!)

• ова књига је била мој првенац и
буквално за месец дана постала је
најпродаванија књига на интернет сајту
www.ozon.ru (слично сајту amazon.com);
• књига је такође добила
похвалне рецензије професора
географије, различитих
уметника, новина и часописа;
• њен наставак је, по многим
званичним оценама, ушао у списак
најочекиванијих књига у 2019. години.

Аста-Ураган: Географске авантуре
48 pages|221х298 mm

• књига је изашла у 2019.
години и буквално за
месец дана била је продата
половина тиража;
• ова књига нема само
уметничке, већ и
образовне амбиције;
• на дан промоције у Музеју железнице
у Санкт Петербургу био је оборен
рекорд по броју посетилаца за
све време постојања музеја.

Аста-Ураган: Путовање по Русији
64 pages|221х298 mm

АСТА-УРАГАН: ПУТ ОКО СВЕТА

ПОТРАГА: АСТА-УРАГАН У РУСИЈИ

Наставак бестселера о девојчици Асти, коју ветар носи куда год пожели. Овог
пута, чека је најнеобичније путовање до сада. Заједно са својим родитељима,
креће на пут око света на огромном броду за крстарења.

100 веселих задатака, лавирината, карти и игара са налепницама
Ура! Неухватљива Аста-Ураган поново је кренула на путовање по Русији!
Али овог пута биће јој потребна ваша помоћ! Заједно са њом и њеним новим
другом Аљошом читалац ће се провозати железницом, посетити градове од
преко милион становника, прошетаће се по Црвеном тргу и Тројицком мосту
и уживаће у новим географским открићима. Можете да ловите рибу у језеру
Бајкал, попнете се на Еверест, спремите специјалитет хворост по рецепту праве
татарске баке и најважније: можете да испуните две велике жеље јунака наше
књиге.

У овој књизи Аста:
• се упознаје са великим
географским открићима;
• сазнаје много о копну и
океанима, структури Земље
и обликовању рељефа;
• учи да користи мапе и компас,
одређује раздаљину и усмерава
се према звездама;
• помаже деци из Кине, Аустралије,
Сједињених Америчких Држава и
Финске да учине још много добрих дела.

Стручни саветник за ову књигу била је
професорка географије и доктор педагогије:
Олга Олеговна Жабровскаја. Захваљујући
њеном искуству и неочекиваним
преокретима, ова прича помоћи ће деци да
стекну основна знања из географије.

Аста-Ураган: Пут око света
64 pages|221х298 mm

Унутар књиге вас чекају:
• занимљива игра потраге;
• географских мапа, више од
50 налепница, лавиринти,
ребуси и мозгалице!
• књига је подобна за заједничке
активности родитеља и деце
млађег школског узраста.

Потрага: Аста-Ураган у Русији
64 pages|215х290 mm

РАТ VS ДЕТИЊСТВО
,,Рат vs Детињство” је антимилитаристички стрип-роман о рату из дечјег угла.
У књизи су сабрана истинита сећања људи чије је детињство прошло у сенци
савремених етничких и територијалних сукоба. Мој коаутор Јулија Брикова
и ја записали смо сећања оних који су се налазили на различитим странама
једног оружаног сукоба, а четрнаест независних уметника из Русије и Украјине
су их адаптирали у стрип-илустрације. Ово је снажна и у наше време веома
потребна књига, која ће нам саопштава да рат увек представља нешто веома
зло.

Рат vs детињство
160 pages |211х268 mm

• књига о ратовима из новије
историје из дечјег угла;
• захваљујући жанру стрипа,
сложене приче постаће видљивије
и јасније савременицима;
• ова књига је ујединила тринаест
истинитих прича (Северна Ирска,
Израел, Палестина, Донбас,
Украјина, Абхазија, Грузија и
балканске земље) и цртеже четрнаест
уметника из Русије и Украјине;
• у књизи нема хероја, заштитника,
савезника или непријатеља, али
ту су чисти и искрени утисци;
• актуелна антиратна књига
која ће помоћи да се избегну
горке грешке у будућности.

Рат vs детињство

ЛИНА-МАРЛИНА: О НЕОБИЧНОЈ ДЕВОЈЧИЦИ,
МУЗИЦИ И СЛОБОДИ ДА БУДЕШ ОНО ШТО ЈЕСИ

Чаробно-реалистична и реалистично-чаробна прича о сирени Лини.
• о томе како се може постићи успех, ако се много ради и иде ка свом циљу;
• о томе како наћи себе у овом свету, чак и ако се разликујеш од осталих;
• и о томе како бити срећан.

Ова бајка неће оставити равнодушним
ниједно дете.
• причу сам испрва поставила на
интернет и задобила је огромну
популарност. Можда због тога
што у њој нема принчева;
• најпродаванија књига на сајту
ozon.ru у 2018. години;
• чак се и Џони Деп сликао
са овом књигом.

ЛИНА-МАРЛИНА: ЗЕН-БОЈАНКА

• Због велике популарности на интернету,
књига је истовремено објављена у две
варијанте: акварелна и зен-бојанка.
ова бојанка је постала прва зен-бојанка
у Русији са сопственом причом;
• књига је добила повољне рецензије
познатих психолога, па чак и руског
балет-мајстора Бориса Ајфмана.

Johnny
Depp

Лина-Марлина: О необичној девојчици, музици и слободи да будеш оно што јеси
64 pages|221х223 mm

Лина-Марлина: Зен-бојанка
56 pages|215х280 mm

ДОЖИВЉАЈИ ПТИЧИЦЕ
ЗИМОВКЕ У АФРИЦИ

ДОЖИВЉАЈИ МАЧЕТА
У ПЕТРОГРАДУ

У шуми поред једног села живи немирна птичица зимовка. Њој је досадно да
целе године живи на једном месту и решава да се упути на југ. Али како ће
једна тако мала птица да издржи тако велики пут? У помоћ јој долазе други
пернати пријатељи: мудри гачац, две веселе гуске и снежне чапље. Да ли ће
птичица Стјопа успети да стигне до афричких обала и да ли ће заволети живот
далеко од домовине?

Било једном једно маче са улице, по имену Црни, које је решило да само себи
изабере власника. Више од свега му се допала девојчица са црвеном траком
у коси, која је случајно прошла поред њега. Али како је поново пронаћи у
једном великом граду? Неустрашиви Црни креће на путовање по улицама и
двориштима. Да ли ће успети да нађе девојчицу? Да ли ће она постати његов
власник?

• књига не говори само о доживљајима
упорне птичице зимовке;
• већ нас упознаје и са птицама
станарицама и птицама селицама,
а такође ће омогућити детету
да упозна својства годишњих
доба, у овом случају јесени;
• ово је део серије од четири књиге
са траговима помоћу којих
дете креће на једно путовање,
померајући обележивач са главним
јунаком по страницама књиге

Доживљаји птичице зимовке у Африци
24 pages|201х203 mm

• ова књига не говори само о
доживљајима храброг мачета;
• већ упознаје читаоце и са птицама
и животињама које се могу срести
у граду, а такође ће омогућити
детету да упозна одлике годишњих
доба, у овом случају јесени;
• ово је део серије од четири књиге
са траговима помоћу којих
дете креће на једно путовање,
померајући обележивач са главним
јунаком по страницама књиге.

Доживљаји мачета у Петрограду
24 pages|201х203 mm

ДОЖИВЉАЈИ МАЛОГ
МИША У БИБЛИОТЕЦИ

ДОЖИВЉАЈИ ШТЕНЕТА
НА ЦРВЕНОМ ТРГУ

Недо је веома радознали миш који живи у дечјој библиотеци. Једном му пада
на памет идеја необична за једну животињицу. Он жели да научи да чита! Сада
сваки дан Недо јури ка полицама у библиотеци да би се срео са децом и научио
нова слова. Али може ли Недо да научи читаву азбуку и прочита своју прву
књигу?

Мало штене, које се зове Полкан, живи поред Црвеног трга. Али, њему је овде
хладно и гладан је. Због тога, једног дана оно одлучује да себи нађе посао. Коме
би био користан пас чувар? Да ли ће га запослити у Кремљу да чува Спаску
кулу, шарени Храм Василија Блаженог или ГУМ – централни московски тржни
центар?

• ова прича не говори само о упорности
и доживљајима паметног мишића;
• већ упознаје мале читаоце испрва
са самогласницима, а касније и са
сугласницима, а такође ће научити
нешто о одликама годишњих
доба, у овом случају лета;
• део је серије од четири књиге са
траговима помоћу којих дете креће
на једно путовање, померајући
играчку-обележивач са главним
јунаком по страницама књиге.

Доживљаји малог миша у библиотеци
24 pages|201х203 mm

• ова књига не говори само о
доживљајима штенета и његовом
сусрету са будућим власником;
• већ упознаје читаоце и са главним
споменицима Москве;
• део је серије од четири књиге
са траговима помоћу којих дете
креће на путовање померајући
играчку-обележивач са главним
јунаком по страницама књиге.

Доживљаји штенета на Црвеном тргу
24 pages|201х203 mm

ДРУГ ЗА ДРУГА

О БАРАБАШКИ, ТРИНТРАВИ И ХРАБРОМ ПЕТЈИ

Књига у којој су сабране истините приче о другарству животиња и људи по
целом свету. Усамљени ној у московском зоолошком врту почео је да се дружи
са жирафама и једном зебром. Пси за вучу извршили су прави правцати подвиг,
а онда их је издао сопствени газда. Медведић, тигрић и лавић, спасени су у
Америци...

• ова књига је изашла 2019. године
у партнерству са WWF Russia. Део
прихода од њихове продаје даје
се за помоћ шумама Камчатке;
• објављивање је праћено уметничком
изложбом на једној од главних
улица Санкт Петербурга;
• ово издање добило је награду
под називом ,,За добро
света“ (На благо мира).

Ово је књига о дечаку који се бојао онога чега се не треба бојати: полицајца,
доктора, па чак и мрака...
• Ово је књига о дечаку који се бојао
онога чега се не треба бојати:
полицајца, доктора, па чак и мрака...
• илустратор је био изабран конкурсом
и на интернету је било изложено више
од 200 варијанти лика Петје који су
створили различити уметници;
• на крају су илустрације поверене
Јевгенији Кожевниковој, изврсном
уметнику из Сибира;
• књига је ушла у 100 најбољих књига
изложбе Non-fiction у 2019. години.

Барабашка је лик савременог фолклора постсовјетског простора, нешто слично полтергајсту.
Реч је о невидљивом бићу које живи у стамбеним зградама и изазива различите звуке.
Трин-трава је митолошка биљка, нека врста тајновите шумске траве која расте на
неприступачним местима и уз помоћ које се може стећи невероватна храброст и победити
страх од сваке опасности.

Друг за друга
64 pages|221х298 mm

О Барабашки, трин-трави и храбром Петји
64 pages|221х223 mm

Kretova.info
kretova.k@nsk-spb.com

