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odvarov, čajov, esencií. 
 
MIKULA, Valér. Slovenský literárny realizmus 1. 
Bratislava : Tatran, 2005. 402 s. (Knihy do vrecka; Zv. 14). 
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Ďalší príbeh o Pánovi Tragáčikovi, policajnom dôstojníkovi a jeho priateľoch zo 
skautského tábora. 
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