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Artritída: zlepšite si zdravie, zmiernite bolesti a žite naplno.
Bratislava : Slovart, 2007. 224 s.
Kniha poskytuje informácie ako si zlepšiť zdravie, zmierniť bolesti, dobre sa stravovať či
udržať sa v potrebnej kondícii.
ARNDT, Peter, BRAUN, Gerold. Příručka finančního a pojišťovacího poradce.
Praha : Grada publishing, 2007. 136 s.
Príručka poradí všetkým finančným a poisťovacím poradcom, ako úspešne získavať nových
klientov a dosahovať vyššie zisky.
HOLOVÁČ, Michal. Tradičné kresťanské hodnoty 2.
Bratislava : Eko konzult, 2008. 178 s.
Kritika súčasných pomerov v cirkvi.
JACKSON, Robert. Ponorky: encyklopedie vojenské techniky.
Praha : Naše vojsko, 2008. 327 s.
Viac ako 300 ponoriek z celého sveta.
ŠIMÁNEK, Leoš. Amerikou od severu k jihu.
Praha : Nakladatelství Action-Press, 2007. 216 s. (Cestopisy).
Dobrodružná cesta zo Severného ľadového oceánu do Ohňovej zeme.
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007.
Bratislava : Veda, 2007. 688 s.
Ročenka o demografickom, ekonomickom a sociálnom vývoji SR.
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Biblia pre maličkých.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2007. Nestr.
Farebne ilustrované udalosti Biblie s krátkymi textami slúžia na prvé zoznámenie sa
s Bibliou.
Brm-brm!
Bratislava : Fragment, 2008. Nestr.
Malé leporelo o autách pre deti od jedného roka.
JANSSON, Tove. Otecko píše pamäti.
Bratislava : Slovart, 2007. 176 s.
Pôvabný a vtipný príbeh o zázračnej plavbe, ktorý rozpráva otec svojmu synovi.
KIMPTONOVÁ, Diana. Eli odhaľuje sprisahanie.
Bratislava : Fragment, 2008. 95 s. (Poníky princeznej Eli).
Pomôže kobylka Hviezdička odhaliť Eli sprisahanie v paláci?
PAVLOVIČ, Jozef. Výlety tety Ety.
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2007. 91 s.
Súbor hravých rozprávkových príbehov s motívom putovania po Slovensku s tetou Etou,
ktorá má meno odvodené zo slova etymológia.
RÚFUS, Milan, HRUBÍN, František. Hrnček, var!
Bratislava : Buvik, 2007. 59 s.

Výber z veršovaných rozprávok slovenského a českého spisovateľa.

BELETRIA PRE DOSPELÝCH
BOUCHERONOVÁ, Rose. Cyprusová aleja.
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2008. 176 s.
Román pre ženy, v ktorom známa autorka stvárňuje ľudské osudy v idylickom prostredí
anglického vidieka.
COOK, Robin. Kríza.
Bratislava : Ikar, 2007. 334 s.
Triler z lekárskeho prostredia o záhadnej smrti pacientky.
ERICKSONOVÁ, Carolly. Posledná žena Henricha VIII.
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2008. 295 s.
Brilantne podaný príbeh príťažlivej šiestej manželky anglického kráľa Henricha VIII je
pestrofarebným obrazom čias, keď sa Anglicko zmietalo v intrigách a náboženských
sporoch.
McEWAN, Ian. Na pláži.
Bratislava : Slovart, 2007. 168 s. (MM).
Novela súčasného anglického spisovateľa zachytáva svadobnú noc huslistky Florence
a absolventa univerzity Edwarda na pozadí 60. rokov minulého storočia.
JACOBOVICI, Simcha, PELLEGRINO, Charles. Hrobka Ježišovej rodiny.
Bratislava : Vydavateľstvo Tatran, 2007. 214 s.
Napínavý detektívny román založený na odkrývaní faktov okolo objavu ľudských pozostatkov
v rodinnej hrobke v Jeruzaleme, založený na prelínaní skutočnosti a fikcie.
POLÁK, Milan. Mária Kráľovičová.
Bratislava : Perfekt, 2007. 167 s.
Knižný portrét obsahuje štúdie Milana Poláka, úryvky rozhovorov, množstvo archívnych
i súčasných fotografií, ktoré dokumentujú rozsiahlu tvorbu herečky SND.
SHUMAN, George D. 18 vteřin.
Praha : DEUS, 2008. 226 s.
Detektívny román.

