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Praktická medicínska príručka o liečbe alergických ochorení. 
 
COX, Michael. Bláznivá hudba. 
Bratislava : Slovart, 2009. 157 s. (Desivé umenie). 
Príručka zaujímavých faktov z histórie a teórie hudby pre deti a mládež. 
 
Chutnu čká mamina. Kuchárka pre tehotné. 
Bratislava : Ikar, 2009. 192 s. 
Kuchárska a zároveň zdravotná príručka pre ženy v tehotenstve. 
 
FIISHER, Marc. Lenivý milionár. 
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2009. 208 s. 
Vtipná kniha praktických návodov, ako si zvýšiť životný štandard, ako zbohatnúť 
a ako byť úspešný.   
 
JANOVIC, Tomáš. Neber to osobne! 
Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2009. 95 s. 
Zbierka aforizmov a humorných múdrostí. 
 
KNOPP, Guido. Zajatci. 
Bratislava : Ikar, 2009. 351 s. 
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krutostí. 
 
DÁN, Dominik. Noc temných klamstiev. 
Bratislava : Slovart, 2009. 287 s. 
Deviaty kriminálny triler slovenského spisovateľa píšuceho pod pseudonymom. 
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