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

Marta Fartelová: Črepiny spomienok

Anička musí kvôli výčinom despotického otca predčasne dospieť. Neverí, že ju
v živote čaká niečo dobré, až kým nespozná staršiu susedku Emíliu, s ktorou ju
spojí nezvyčajné priateľstvo. Emília nachádza v nej dcéru, ktorú nikdy nemala,
a Anička zase bezpečný prístav a povzbudenie. Vďaka priateľkiným spomienkam
na mladosť získava nový uhol pohľadu a odvahu žiť vlastný život.

Juraj Červenák: Krv prvorodených

Hneď po prvých riadkoch pocítite, aká je Praha za vlády šialeného cisára
Rudolfa II. nebezpečné miesto. Zločin sa rozmáha, ulice ovládajú bandy cudzích
hrdlorezov, náboženské konflikty sa stupňujú, z politiky je spleť intríg každého
proti každému. Mestom sa šíri ďalšia nová hrôza: tajomný únosca vraždí
prvorodené deti významných hodnostárov.

Lesley Downerová: Kurtizána a samuraj

Je rok 1868. Vo vybraných japonských štvrtiach rozkoše je sex na predaj a láska
je zakázané ovocie... Hana má len sedemnásť rokov, keď jej manžel odchádza
do vojny a necháva ju samu. Keď na jej dom zaútočia nepriateľskí vojaci, život
si zachráni útekom cez zničené mesto Tokio. Útočisko nájde v známej štvrti
rozkoše Jošiware. Tam ju prinútia, aby sa stala kurtizánou...

Katherine Webbová: Dedičstvo

Po smrti svojej starej mamy sa Erika Calcottová a jej sestra Beth vracajú
na Storton, impozantné rodinné sídlo, kde ako malé trávievali letné prázdniny
s rodinou, ale aj s deťmi z cigánskej rodiny, ktorá táborila na ich pozemkoch.
Eriku pri triedení vecí po starej mame zaplavia spomienky na detstvo a záhadné
zmiznutie ich bratanca Henryho. Po zmiznutí Henryho sa rodina rozpadla...

Marta Hlušíková: Neznášam, keď ma hladkajú po hlave

Siedmačka Petra má skvelú rodinu (ktorá na ňu zväčša nemá čas), super babku (čo
s obľubou surfuje na internete, zhľadúva recepty na chudnutie, nadchne sa aj za
karate), skvelých spolužiakov (umelca Mareka, vždy dokonalú Nemku Kláru) a svoju
prvú lásku. Zdá sa, že k šťastiu jej nemôže nič chýbať... Zdanie však ako zvyčajne
klame a Petra má naozaj veľké starosti...

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.

