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MARTINOVÁ, Kat. Cnostné srdce. 
Bratislava : Ikar, 2008. 287 s. 
Romanticko-historický román z 19. storočia o vzplanutí lásky medzi emancipovanou 
Kristou Hartovou a Leifom, potomkom Vikingov, ktorého vystavujú v klietke ako 
atrakciu. 
 
SHAKESPEARE, William. Búrka. 
Bratislava : Ikar, 2008. 141 s. 
Nový básnický preklad Shakespearovej divadelnej hry, ktorá vznikla v prvých rokoch 
17. storočia. 
 
 


