
NÁUČNÁ LITERATÚRA 
 
HOFFMANN, Michael, KRINGS, Alexander. 100 divov sveta. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2008. 240 s.  
Obrazová publikácia predstavuje 100 najkrajších, najväčších, najpozoruhodnejších divov 
sveta na všetkých piatich kontinentoch. 
 
HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Kreativní management v praxi. 
Praha : Grada Publishing, 2008. 136 s. 
Kniha prináša návod ako zadať úlohy, ako presviedčať, ovplyvňovať a rozhodovať. 
 
KRMAN, Daniel. Itinerarium (Cestovný denník). 
Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2008. 197 s. 
Nové vydanie denníka D. Krmana, jednej z najlepších memoárových próz nášho literárneho 
baroka. 
 
LOHLBERG, Rolf. 1000 hodinek. 
Praha : Euromedia – Knižní klub, 2008. 336 s. 
Kniha ponúka široký sortiment náramkových hodiniek – od nápaditých kusových výrobkov 
a klasických majstrovských diel po najzaujímavejšie posledné modely, od vojenských 
historických chronografov a športových hodiniek po luxusné spoločenské hodinky. 
 
 
DETSKÁ LITERATÚRA 
 
BREZINA, Thomas. Posmrtná maska faraóna. 
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2008. 118 s. 
Ďalší detektívno-dobrodružný príbeh z úspešnej série, v ktorom trojičky PC, ChaCha a Floppi 
pátrajú po vzácnych pokladoch minulosti. 
 
COWELL, Cressida. Ako oklama ť dračiu kliatbu – napísal Štikút Strašný Š ťukovec III.  
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2008. 237 s. 
Vtipná rozprávková fantázia o Vikingoch. 
 
DEBNÁR, Štefan. Rozprávky v čielky Terky.  
Žilina : Knižné centrum, 2008. 30 s. 
Rozprávky o zvieratkách pre najmenších. 
 
FUTOVÁ, Gabriela – BRAT, Roman. Zmätené dvoji čky zo slepej uli čky. 
Bratislava : Forza Music, 2008. 131 s. 
Kniha dvojice súčasných úspešných spisovateľov, ktorí sa pokúsili rozprávať rečou školákov, 
tlmočiť ich myšlienky, pocity a problémy. 
 
 
BELETRIA 
 
COLE, Kresley. Kapitánova láska.  
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2008. 280 s. 
Dobrodružno-ľúbostný román z exotického prostredia o svojhlavej Nicole a jej láske 
k mužnému kapitánovi Derekovi. 
 
EDWARDSOVÁ, Kim. Strom v srdci. 
Bratislava : Tatran, 2008. 327 s. 
Príbeh rozdelených dvojčiat, ktoré vyrastajú v dvoch rozdielnych rodinách. 
 



FARTELOVÁ, Marta. Vo víre života. 
Bratislava : Motýľ, 2008. 197 s. 
Ľúbostno-erotický román o mladej umelkyni Lare, ktorá sa rozhoduje, či zostane vo vzťahu 
s vysokoškolským profesorom alebo uprednostní nového milenca. 
 
McEWAN, Ian. Pokánie. 
Bratislava : Ikar, 2008. 327 s. 
Rodinná sága na pozadí spoločnosti 20. storočia. Ľúbostný príbeh poznačený 2. svetovou 
vojnou, ktorý bol úspešne sfilmovaný. 
 
RUMPLI, Jaroslav. V znamení Hovna. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2008. 359 s. 
Druhý román autora, v ktorom sa na súčasný svet a človeka v ňom pozerá pesimisticky, 
nešetrí čiernym humorom zachádzajúcim až do cynizmu.  
 
 
 
 


