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kamarátovi, chlapcovi Martinovi. 
 
 
BELETRIA  
 
CONNELLY, Michael. Advokát zo zadného sedla. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2006. 376 s.  
Detektívny román o advokátovi Hallerovi, ktorý objasňuje napadnutie ženy bohatým 
mužom v Beverly Hills. 
 
GEMMELL, David. Trója.  Pán strieborného luku.  
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2006. 413 s. 
Prvá časť historickej románovej trilógie inšpirovanej mýtami. 
 
MONK-KIDDOVÁ, Sue. Trón morskej panny. 
Bratislava : Ikar, 2006. 271 s. 
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