januárové knižné novinky
Obecná knižnica v Príbovciach dáva do pozornosti súčasným aj budúcim
čitateľom novinky vo svojom knižnom fonde:

Dorothy Garlocková: Na konci dúhy
Početná rodina Jethra Jonesa žije na vlastnej farme za mestom. Idylický
spoločenský život a družnú atmosféru však okrem nepríjemného suseda narúšajú
aj iné neduhy a činy, ktoré môžu ohroziť rodinné šťastie a prebúdzajúcu sa lásku.
"Jeden z najlepších ľúbostných príbehov populárnej autorky, aké som čítala
v poslednom čase..." Sandra Brownová

David Benioff: Mesto zlodejov

Sedemnásťročného Leva nájdu po zákaze vychádzania pri mŕtvole nemeckého
parašutistu – ktorý chlapec by si ju nechcel pozrieť zblízka? Pravidlá sú však
prísne - porušenie zákazu znamená guľku do hlavy. Spolu s Koľom, údajným
dezertérom, intelektuálom a vychýreným sukničkárom, však dostanú od
policajného plukovníka druhú, aj keď trochu bizarnú šancu...

Robert Crais: Posledný detektív

Súkromný detektív Elvis Cole horúčkovito pátra po desaťročnom synovi svojej
priateľky, ktorý zmizol bez stopy v Los Angeles. Výdatne mu pri tom pomáha
jeho partner Joe Pike a obaja muži si čím ďalej tým väčšmi uvedomujú,
že Benovo zmiznutie nie je vôbec náhodné...

Matti Rönkä: Muž s tvárou zabijaka

Hlavnou postavou je Viktor Kärppä, navrátilec zo Sortavaly. Podľa vlastného
názoru je dôveryhodný. Vybavuje obchody a povolenia, nekradne, nie je
zapletený do drog, ani nezabíja, hoci má tvár zabijaka. Kärppä si nájde
miestečko vo Fínsku a v novej vlasti pocítil aj chuť úspechu ako takmer legálny
podnikateľ. Pocit, že je tu cudzincom, však stále ostáva.

Fabio Geda: V mori žijú krokodíly

Ak sa narodíš v Afganistane v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, môže sa
stať, že hoci si len dieťa malé ako kozľa a jeden z najlepších hráčov v hre
buzul-bazi, ktosi si nárokuje na tvoj život. Tvoj otec zomrel, keď pracoval pre
bohatého majiteľa. Náklad kamióna, ktorý šoféroval, sa stratil a ty by si mal byť
„odškodné“. Preto ťa mama odprevadí do Pakistanu a nechá samého...

Obecná knižnica v Príbovciach je otvorená v utorok a vo štvrtok, v čase od
15:00 hod. do 18:00 hod. Ročný členský poplatok pre čitateľov do 15 rokov,
študentov a dôchodcov nad 70 rokov je 0,50 €, pre ostatných čitateľov je 1 €.
V Obecnej knižnici v Príbovciach môžu čitatelia bezplatne využívať prístup na internet.

