
Ahkôhxet má osem rokov a je členom kmeňa Kraho, ktorý žije v údolí 
na brehu rieky Amazonky v Brazílii. Jeho kmeň má iba 1900 členov. 
Ľudia kmeňa Kraho veria, že mesiac a slnko sú stvoriteľmi vesmíru 
a dodržujú niekoľko stoviek rokov staré rituály. Starešinova učia 
mladých členov kmeňa ako rešpektovať prírodu a svoje okolie. Ich 
domčeky sú postavené do kruhu a v jeho strede sa odohrávajú 
spoločné stretnutia a oslavy. Neďaleká rieka im poskytuje vodu na 
pitie a umývanie. Spoločenstvo si dopestuje polovicu potravy 
v nevýživnej pôde za pomoci základných nástrojov. Tiež chodia na lov. 
Druhú polovicu jedla si nakúpia za peniaze, ktoré získali z návštev 
filmárov a fotografov, ktorí navštevujú ich osadu. Celé spoločenstvo 
má jedno auto, ktoré si medzi sebou požičiavajú. 

 

Jivan má štyri roky. Žije so svojimi rodičmi v mrakodrape v Brooklyne, 
New York. Z okna v jeho detskej izbe má výhľad na East river 
a Manhattan. Jivan má vlastnú spálňu, kúpeľňu a skriňu plnú hračiek. 
Izbu mu navrhla jeho mama, ktorá je interiérová dizajnérka. Jeho otec 
je DJ a hudobník. Jivan chodí do školy iba 10 minút chôdze od domu. 
Na to, aby bol prijatý, musel urobiť testy, ktoré zisťovali, ako vie 
vychádzať s inými deťmi. Bolo to preňho veľmi stresujúce, lebo je veľmi 
hanblivý. Jivanovým obľúbeným jedlom je mäso a čokoláda. Keď 
vyrastie, chcel by byť hasičom. 

 

Hang má päť rokov. Navštevuje internátnu školu v Pekingu, Číne 
a prespáva v internátnej izbe spolu s dvadsiatimi inými deťmi. Svojich 
rodičov nevída veľmi často. Jeho škola je zameraná na bojové umenia. 
Deti sa učia bojovať holými rukami aj zbraňami ako meče, drevené 
palice či dýky. Niektorí rodičia posielajú svoje deti do tejto školy preto, 
aby ich zocelili. Keď Hang po prvýkrát prišiel do školy, bol vystrašený 
a veľa plakal. Musel si zvyknúť na to, že treba vstávať o 5.40 každé 
ráno, zabehať šesť kôl a trénovať kung fu ešte pred raňajkami. Po 
raňajkách nasledujú štyri hodiny: čínština, matematika, umenie 



a angličtina. Po obede nasledujú štyri hodiny tréningu bojových umení. 
Mnoho detí ide po škole do armády, alebo do policajného zboru. Hong 
by chcel byť vedcom, alebo dizajnérom áut. 

 

Indira žije s rodičmi, bratom a sestrou neďaleko Kathmandu v Nepále. 
Ich dom má iba jednu miestnosť s jednou posteľou a matracom. V noci 
spia deti na matraci na zemi. Indira má sedem rokov a od troch rokov 
pracuje v neďalekom granitovom kameňolome. Jej rodina je veľmi 
chudobná a tam musí každý pracovať. V kameňolome pracuje ešte 
ďalších 150 detí. Niektoré deti stratia zrak, pretože nemajú na očiach 
ochranné okuliare, ktoré ich uchránia od úlomkov kamenia. Indira 
pracuje 5-6 hodín denne a potom pomáha mame v domácnosti- 
upratuje a varí. Jej obľúbeným jedlom sú slíže. Chodí tiež do školy, 
ktorá je 30 minút peši od jej domu. Nevadí jej práca v kameňolome, ale 
radšej by sa hrala. Keď vyrastie, chcela by byť nepálskou tanečníčkou. 

 

Domovom tohto štvorročného chlapca a jeho rodiny je matrac v poli 
na okraji Ríma v Taliansku. Celá rodina prišla do Talianska autobusom 
po tom, ako si žobraním našetrili dosť peňazí na cestovné lístky (100 € 
za dospelého a 80€ za dieťa). Hneď po príchode do Talianska prespávali 
v stane, ale polícia ich vyhodila, lebo boli na súkromnom pozemku 
a nemali potrebné dokumenty na pobyt. Teraz spí rodina spoločne na 
matraci pod holým nebom. Keď prší, rýchlo rozprestrú stan, dúfajúc, 
že ich polícia neodhalí. Z Rumunska odišli bez dokladov a tak nemôžu 
získať legálnu prácu. Tento chlapec sedáva na chodníku zatiaľ čo jeho 
rodičia umývajú čelné sklá áut, ktoré stoja na červenú na rušných 
križovatkách. Za každé umytie dostanú 30- 50 centov. Ani jeden z jeho 
rodičov nikdy nechodil do školy a nevedia čítať ani písať. 

 

Kaya má štyri roky. Žije so svojimi rodičmi v malom byte v Tokiu 
v Japonsku. Väčšina bytov v Japonsku je veľmi malých, lebo pozemky 



sú tu drahé a býva tu veľa obyvateľov. Kayina mama jej šije všetky šaty- 
ušije ich asi tri za mesiac. Teraz má Kaya tridsať šiat a kabátikov, tridsať 
párov topánok, sandálov a čižiem a mnoho parochní (aj copíky na 
fotografii sú z príčeskov). Jej kamarátky k nej rady chodia skúšať si šaty. 
Do škôlky však musí nosiť uniformu. Najradšej je mäso, zemiaky, 
broskyne a jahody. Keď vyrastie, rada by tvorila japonské anime  
kreslené rozprávky.  

 
 


