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

Dominik Dán: Básnik
Krauz sa po akcii Rusalka rozhodol zostať na oddelení vrážd aj napriek
konfrontácii s vtedajšími praktikami socialistického režimu. Z detektíva Krauza sa
však stane podozrivý zo spáchania série vrážd mladých dievčat. Pomôcť mu môže
iba kolega, ktorý mu aj napriek kontroverzným dôkazom ostane verný, a vrah –
básnik, ktorý ukradnutými básňami manipuluje všetkým a všetkými.

Antoine B. Daniel: Zlato Cuzca

Druhý diel románovej trilógie INKOVIA, nás zavedie do Peru v období po krutej
porážke Indiánov v bitke pri Cajamarke. Ríša štyroch častí vyčerpaná
bratovražednými bojmi o nástupníctvo na post veľkého inku podľahla armáde
španielskeho dobyvateľa Pizarra, ktorá pokračuje v plienení krajiny. Rozvíja sa
tiež milostný príbeh krásnej Anamaye a Pizarrovho chránenca Gabriela...

Antoine B. Daniel: Svetlo Machu Picchu

Záverečný diel trilógie Inkovia sa začína v máji roku 1536, keď sa conquistador
Gabriel Monteculary Flores po dlhom pobyte medzi Indiánmi pri jazere Titicaca
vracia medzi Španielov, ktorí sa udídlili v Cuzcu. Mestu stále vládne Gonzalo najsurovejší z bratov Francisca Pizarra. Pokus o Gonzlovo zabitie sa Gabrielovi
nevydarí, ale našťastie preňho armáda inku Manca začína obliehať Cuzco...

Maxim E. Matkin: Úplne najviac

Milujete niekoho, ale je to iné, než ste dúfali? Hľadáte niekoho, ale nie a nie ho
nájsť? Chcete zmeniť svoj život, ale namiesto toho život mení vás? Čítajte. Niet
lepšieho lieku na pocit, že svet a ľudia v ňom sú trochu divní. Alebo že ste divní
práve vy. Deviata kniha Maxima E. Matkina predstavuje hrdinov, ktorí sú ako vy
alebo ako ľudia, ktorých poznáte...

Andrea Coddington: Milovanie

Román Milovanie je zmesou vášne, lásky, vysnívaného života na pozadí toho
reálneho, nevery, ktorá dávno prerástla do nekonvenčného vzťahu,
neschopnosti rozhodnúť sa rozumom, poníženia a znášania dôsledkov, za ktoré
môže bezhlavo zaľúbené srdce. Milenecký trojuholník Arianny Blakovej sa
zmenil na začarovaný kruh, v ktorom sa len ťažko orientuje ona sama...

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.

