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

Frederick Forsyth: Zoznam smrti

Vo Virgínii sídli úrad so suchopárnym názvom Servisný úsek technických
operácií, známy ako TOSA. Jeho jedinou úlohou je vystopovať, nájsť
a zlikvidovať osoby, ktoré predstavujú takú hrozbu pre Spojené štáty, že sa
dostali na krátky dokument známy ako zoznam smrti. TOSA naozaj existuje.
Aj zoznam smrti.

Maroš Krajňák: Informácia

Príbeh dvoch mladíkov, ktorí sa pokúšajú odpútať od rodného kraja, kde ich
nečaká žiadna perspektíva. Fedy študuje v hlavnom meste a neskôr pracuje
v medzinárodnej firme a stáva sa. Jeho kamarát Vaxo sa krúti v bludných kruhoch
výjazdov do Nemecka, Ameriky či na Ukrajinu. Vykúpením zo života, ktorý ich
oberá o ilúzie, je putovanie za mágiou Florinskej monarchie....

Robin S. Sharma: Mních, ktorý predal svoje ferrari

Kniha vyšla pred desiatimi rokmi a odvtedy zmenila miliónom ľudí život.
Rozpráva príbeh o Julianovi Mantlovi, špičkovom právnikovi, ktorého ohromný
materiálny úspech zakrýval prázdnotu v jeho vnútri. Kniha vyšla pôvodne
v nízkom náklade, no zakrátko sa z nej stala senzácia. Od tých čias sa jej
jednoduché, no mocné posolstvo nádeje, úspechu rozšírilo po celom svete.

Zuzka Šulajová: Džínsový denník Lukášovými očami

Zuzka Šulajová, naša najlepšia autorka kníh o mladých a pre mladých, sa
rozhodla vyplniť želania tisícok fanúšikov a k svojim najúspešnejším románovým
postavám Paule a Lukášovi sa ešte raz vrátila. Tentokrát sa na všetko pozerá
pohľadom mladého chalana, ktorý nevidí všetko presne tak isto ako dievča...

Juraj Červenák: Sekera z bronzu, rúno zo zlata

Román úspešného autora historických a fantasy románov Juraja Červenáka
vychádza v upravenej, rozšírenej a bohato ilustrovanej podobe. Prostredníctvom
napínavého dobrodružného príbehu z doby bronzovej odpovedá na otázku, ktorou
sa historici zaoberajú už mnoho rokov: Mohli hrdinovia gréckych bájí putovať až na
územie dnešného Slovenska?

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.

