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Príručka zaujímavých faktov z histórie pre deti a mládež.
GAŠPAROVIČOVÁ, Anna, HRDINÁKOVÁ, Ľudmila, KOPÁČIKOVÁ, Judita,
RANKOV, Pavol. Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji.
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pravidlá slovenského pravopisu s praktickým výkladom gramatiky.
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Bratislava : Slovart, 2009. 274 s.
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a jeho priatelia potkany a piráti musia zachrániť unesených podsvetníkov a zmariť
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BAZALOVÁ, Bea. Láska na druhý pokus.
Bratislava : Ikar, 2009. 200 s.
Novela zo súčasnosti o boji učiteľky Hanky s chorobou, o snahe dosiahnuť šťastie vo
vzťahoch.
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Bratislava : Ikar, 2009. 319 s.
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podmienkach väzenského tábora Zóna 22 v Putinovom Rusku.
HOSSEINI, Khaled. Majster šarkanov.
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Román afganského spisovateľa, ktorý v súčasnosti žije v USA, zachytáva vojnové
udalosti v Afganistane cez príbeh úspešného spisovateľa Amira.
WEISSABEL, Milan. Kyselinári alebo všetko je inak.
Bratislava : Verbis, 2009. 445 s.
Autobiografický román zachytáva pozadie jednej z najväčších káuz novodobej reality
zo začiatku roku 2002.

