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

Marek Zákopčan: Plamene hriechu
Príbeh sleduje osudy troch žien, ktoré sa nečakane prelínajú. Mladá šľachtičná
Sofia sa má vydať za Adriana, s ktorým sa pozná od detstva, ale už roky sa
nevideli. Ich sobáš však zatieni náhla smrť jeho otca, vojvodu z Lékavíc.
Pátranie po tajomstvách minulosti privedie mladý pár na stopu Dračieho
rádu...

Jana Pronská: Kliatba

Romantický príbeh z pera obľúbenej spisovateľky. Pred mnohými Stáročiami
kliatba nešťastnej matky odsúdila Markusa Berzeviča na večný život – kliatba
taká mocná, že sa ju nedarí zlomiť nijakými čarami. Keď Markus stráca aj
poslednú iskierku nádeje,osud mu zaveje do cesty krásnu Verenu z Orlay...

Juraj Červenák: Mŕtvy na Pekelnom vrchu

Historická detektívka. Prvý prípad kapitána Steina a notára Barbariča, ktorí sú
na stope zločinu v habsburskom cisárstve za vlády Rudolfa II. Na konci
16. storočia zúri v kresťanskom pohraničí vojna s Osmanskou ríšou. Turci sa
pokúšajú preniknúť k bohatým banským mestám v hornom Uhorsku. Hľadanie
zradcu nečakane komplikuje vražda šľachtica.

Joy Fieldingová: Potok tieňov

Je horúce leto a Val sa vyberie na výlet so svojou šestnásťročnou dcérou,
exmanželom a jeho budúcou ženou. V hoteli nečakane miznú ľudia
a nakoniec aj Valina dcéra. Má to na svedomí dvojica šialených vrahov alebo
ide len o zhodu náhod?

Katarína Gillerová: Cudzie spálne

Radka to nemala v živote ľahké. Vyrastala iba s otcom, ktorý často striedal
partnerky. Momentálne pracuje v realitnej kancelárii a šéf jej zverí dôležitú
zakázku – predaj vily. Vyzerá to tak, že sa všetko v jej živote obracia na
lepšie, no netuší, že práve predaj krásnej starej vily jej ešte poriadne zamotá
život...

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.

