NÁUČNÁ LITERATÚRA

Bible. Překlad 21. století.
Praha : Biblion, 2009. 1564 s.
Preklad 21. storočia prináša nadčasové posolstvá Biblie v súčasnej češtine.
Maximálne sa približuje pôvodným hebrejským, aramejským a gréckym textom,
zároveň však chce osloviť dnešného čitateľa.
GROSSMANN, Janja. Maľovanie na tvár glitrovými farbami.
Veľký Meder : Talentum, 2009. 32 s. (Z dielne DaVINCI).
Príručka návodov na maľovanie na tvár.
Starožitnosti. Ottova encyklopédia.
Praha : Ottovo nakladatelství, 2009. 248 s.
Európske i svetové dejiny umeleckej tvorby. Rady pre poznávanie určovanie,
zbieranie a ošetrovanie starých hodnôt.
VISINGR, Lukáš. Zbraně 21. století.
Praha : Mladá fronta, 2009. 126 s.
Kniha vás zoznámi s najvyspelejšími zbraňami súčasnosti i so zbraňami, ktoré sú
vyvíjané, aby i v budúcnosti zaistili vojenskú dominanciu vo vesmíre, vo vzduchu, na
zemi, na hladine oceánov i pod ňou.

DETSKÁ LITERATÚRA
BREZINA, Thomas. Duchovia vlkov.
Bratislava : Fragment, 2009. 115 s.
Ďalší detektívny príbeh úspešnej série pre deti, v ktorom pátrači z Klubu záhad
odhaľujú tajomstvo strašidelných vlkov.
DRAKE, Salamanda: Jazda v búrke.
Bratislava : Slovart, 2009. 320 s.
Fantasy o Dračom údolí. Do konfliktu sa dostanú najlepšie kamarátky Kara a Breena,
lebo ide o preteky na majstrovstvách ostrova v jazdení na drakoch.
Ja a moja rodina. Sloníča.
Bratislava : Ikar, 2009. 31 s. + DVD.
Umelecko-náučná publikácia pre deti o živote zvierat. DVD obsahuje dokumentárne
filmy BBC a ďalšie fakty.
PAYNE, C. D. Nick Twisp sa búri.
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2009. 232 s.
Zábavný román o tínedžerovi Nickovi a jeho zážitkoch pri dospievaní a objavovaní
sexuality.

BELETRIA
BELANOVÁ, Gaba. Milenka pána prezidenta.
Bratislava : Ediposs, 2009. 195 s.
Román zo súčasnosti o kariére a morálke vo svete politiky.
BERRY, Steve. Benátska zrada.
Bratislava : Ikar, 2009. 399 s.
Politicko-akčný triler, v ktorom chce diktátorka Zovastinová ovládnuť čo najviac štátov
použitím biologických zbraní.
CHRISTIE, Agatha. Smrť pani McGintyovej.
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2009. 176 s.
Klasická detektívka s hlavnou postavou, vyšetrovateľom Poirotom, ktorý vyšetruje
brutálnu vraždu upratovačky v tichej dedinke Broadhinny.
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa. Srdce v tme.
Bratislava : Ikar, 2009. 318 s.
Nový román pre ženy od najúspešnejšej slovenskej spisovateľky o Kláre, ktorá rieši
aktuálne životné problémy v rodine a práci.

