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Aktivity inštruktorov skautingu pre deti i dospelých.
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Bratislava : Perfekt, 2008. 199 s. (Z klenotnice Slovenska).
Originálna publikácia predstavuje tradičný ľudový odev ako jeden zo špecifických
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Próza pre dievčatá o prázdninových zážitkoch počas kurzu jazdenia na koni.
Hry a úlohy pre šikovné dievčatá.
Bratislava : Fragment, 2009. Nestr.
V tejto knihe nájdu šikovné dievčatá veľa zábavných úloh s vyfarbovaním,
dokresľovaním a príkladmi, ktoré im pomôžu pripraviť sa na vstup do školy
a úspešne zvládnuť školskú výučbu.
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škole.
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2009. 89 s.
Atrament je vysoko kvalifikovaný čarodejnícky pomocník najlenivejšej čarodejnice
Hagy Agy, ktorá sa rozhodne chodiť do baletnej školy.
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Romantický a vtipný príbeh o lordovi Alleynovi, ktorý sa zraní a zachraňuje ho
očarujúca Rachel.
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Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2008. 326 s.
Nový detektívny román jedného z najúspešnejších slovenských spisovateľov.
Tentoraz vyšetrovatelia Krauz a Fischer vstupujú do sveta realít a objasňujú brutálnu
vraždu stavebného podnikateľa.
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Tretí románový príbeh spisovateľky mladej generácie o pubertiačkach Mirke a Peti.
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Pardubice : Mayday, 2008. 167 s.
Životopis Baracka Obamu.

