
NÁUČNÁ LITERATÚRA 
 
ARNOLD, Nick. Desivý čas. 
Bratislava : Slovart, 2009. 145 s. 
Príručka zaujímavých faktov z fyziky pre deti a mládež napísaná vtipne a formou 
komiksov. 
 
MAXWELL, John C. 17 zákonov tímovej práce. 
Bratislava : Slovo života international, 2009. 268 s. 
Autor sa delí s čitateľmi o princípy tímovej práce v podnikaní, rodine, cirkvi či inej 
organizácii. 
 
MORTENSON, Greg, RELIN, David Oliver. Tři šálky čaje. 
Bratislava : Tatran, 2009. 308 s.  
Príbeh o bývalom vojakovi a horolezcovi Mortensonovi, ktorý na rizikových 
talibanských územiach stavia školy a pretvára tamojší život k lepšiemu. 
 
SCHMIDT, Röger, Heike, BLANK, Susanne. Pes senior . 
Bratislava : Slovart, 2009. 160 s. 
Príručka pre majiteľov starších psov o spôsobe starostlivosti o nich – kniha obsahuje 
280 fotografií, otázky a odpovede zoradené v rámčekoch a osobné skúsenosti 
majiteľov psov seniorov. 
 
 
DETSKÁ LITERATÚRA 
 
BLADE, Adam. Arkta – horský obor.  
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2009. 109 s. 
Fantasy príbeh pre deti, v ktorom Tom s Elenou zachraňujú krajinu Avantiu pred 
obrom. 
 
BREZINA, Thomas. Ako vy čarova ť superchalana.  
Bratislava : Fragment 2009. 150 s. (Len pre čarodejnice). 
Ďalší vtipný príbeh o Lissi a jej čarodejných schopnostiach, ktorými v tomto príbehu 
vyčaruje superchalana. 
 
FUNKE, Cornelia. Lovci prízrakov v hrôzostrašnom ohni. 
Bratislava : Slovart, 2009. 131 s. 
Ďalší diel zo série fantasy noviel pre deti a mládež o troch lovcoch prízrakov: tentoraz 
bojujú z ohňovými prízrakmi v horiacom hoteli. 
 
SNOW, Alan. Gate na palube. 
Bratislava : Ikar, 2009. 200 s. (Nech žijú príšery!) 
Prvý diel fantasy trilógie o príšerách a potkanoch v mestečku Ratbridge. 
 
 
BELETRIA 
 
ADAMSOVÁ, Carrie. Krstná. 
Bratislava : Ikar, 2009. 431 s. 



Román o 30-ročnej londýnskej právničke Tess, ktorá je oddanou krstnou mamou, no 
postupne sa rozhodne žiť aj vlastný život, keď nachádza zrelého muža. 
 
BRADFORDOVÁ, Barbara Taylor. Impérium. 
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2009. 327 s. 
Tretí diel ságy rodu Deravenelovcov o rodinných a finančných vzťahoch. 
 
CARRINGTON, Ashley. Valerie. Zajatky ňa na plantáži. 
Bratislava : Noxi, 2009. 208 s. 
Štvrtý diel dobrodružnej románovej ságy z čias občianskej vojny Juhu proti Severu 
o Valérii, ktorá bojuje za svoje plantáže. 
 
GALLO, Igor. Stred zeme. 
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008. 57 s. 
Ďalšia zbierka úvahových básní od autora staršej generácie (nar. 1936). 
 
LODATO, Saverio. Zabil som Giovanniho Falconeho . 
Bratislava : Kalligram, 2009. 359 s. 
Životopisný príbeh najsmutnejšie presláveného väzňa Talianska – Giovanniho 
Bruscu, vyrozprávaný v prvej osobe. 
 
PLEŠAKOV, Konstantin. Stalinov osudový omyl. 
Bratislava : Kalligram, 2009. 359 s. 
Tragédia prvých 10 dní 2. svetovej vojny na základe údajov z otvorených archívov. 
 


