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

Kristína Mišovičová: Čakanka

Olívia, úspešná právnička, pracuje ako dobrovolnícka v krízovom centre pre
mladistvé matky. Ani jej mladosť však nebola práve jednoduchá. Ako osamelá
matka sa musela vyrovnať so smrťou mamy, s chudobou, s tyranským otčimom.
V jej živote sa teraz zdá všetko v poriadku, kým ju jedného dňa nevystraší
nezvyčajný telefonát...

John Grisham: Platanový rad

John Grisham sa vracia do Clantonu, dejiska jedného z najpopulárnejších
románov Kedy zabiť, do tej istej súdnej siene, v ktorej Jake Brigance obhajoval
Carla Leeho Haileyho, zúfalého otca znásilneného dievčatka. Mladý advokát
Jake Brigance opäť rieši prípad, v ktorom ide o rasové napätie a staré krivdy
súvisiace so závetom bohatého Hubbarda...

John Grisham: Obvinený Theodore Boone

Nad Theodorom Boonom sa zbierajú temné mraky. Kým celý Strattenburg
netrpezlivo čaká na obnovený proces s Petom Duffym, ktorý je podozrivý
z vraždy, v kaši sa ocitne aj strattenburský detský právnik. Theo je obvinený
z krádeže. V hre je jeho povesť, a keďže sa mu nad hlavou kopia ďalšie hrozby
a dôkazov proti nemu pribúda, urobí čokoľvek, aby dokázal svoju nevinu.

Zuzka Šulajová: Džínsový denník 4

Napriek tomu, že Paula nezvratne dospieva, svojho denníka sa nevzdáva
a sprevádza ju aj ďalšími piatimi rokmi štúdia. Paule je sprvoti trošku smutno
za bývalými spolužiakmi, hoci s niektorými zostáva v kontakte. Na začiatku
prvého semestra jej však mama povie, že vysoká škola jej zmení život takisto
ako stredná. Má pravdu? A budú to mať na svedomí noví spolužiaci?

Anton Hykisch: Rozkoše dávnych čias

V decembri 1967, v predvečer dejinnej búrky v bývalom Československu, mladý
slovenský spisovateľ stretáva na študijnom pobyte v Indii svojho staršieho českého
kolegu. V exotickom prostredí Indie, za dlhých večerov, sa začína pradivo príbehov
života ľudí „dávnych čias“. Tajomná veštba indického astrológa predpovedá
hlavnej postave knihy v roku 1968 životnú katastrofu. Splní sa táto temná veštba?

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.

