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

Tamara Tainová: Nemôžem ti povedať viac
Mladá moderátorka Laura sa vo svojej rozhlasovej šou stretáva so spoveďami
ľudí, ktorí ju žiadajú o radu. Deň čo deň si uvedomuje, aké ľahké je radiť
druhým a aké ťažké je radiť najbližším. Napríklad mame, ktorá sa nevie zmieriť
s odchodom svojej mladšej dcéry za more, milovanému mužovi, ktorého
zväzuje ťaživé tajomstvo, alebo priateľke Rebeke...

Ariane Janitzkiová: 250 teráriových zvierat

Kniha od expertky na chov teráriových zvierat. Dozviete sa viac o úspešnom
chove týchto živočíchov a vhodnej starostlivosti. Pomôžu vám praktické pokyny
v oblasti životného prostredia zvierat a pri budovaní a zariaďovaní terária.250
teráriových zvierat – spoznávať a dozvedieť sa všetko o úspešnom chove
a vhodnej starostlivosti.

Robert Eversz: Zastreliť Elvisa

Pôvabná a dôverčivá plavovláska Mary Alice Bakerová netuší, aké následky môže
mať úloha, na ktorú sa podujala, keď sľúbila odovzdať mužovi na losangeleskom
letisku aktovku s neznámym obsahom. Po výbuchu, pri ktorom zahynie človek,
sa z nej stáva kontroverzne populárna hrdinka – utečenkyňa pred zákonom,
súkromná detektívka, fotografka a šťavnaté sústo masmédiá ...

Peter Hoeg: Cit slečny Smily pro sníh

Román dánskeho autora, ktorého základnou osnovou sú tajomné okolnosti smrti
malého kamaráta hlavnej hrdinky, grónskeho chlapca Izaiáša. Odhaľovanie
záhady vedie cez tajné archívy pochybných spoločností a patologických ústavov,
cez kodaňské podsvetie na loď, ktorá odpláva s tajomným poslaním
k ostrovčeku pri západnom pobreží Grónska.

Mark Carwardine: Veľryby, delfíny, sviňuchy

Prehľadná príručka na rozoznávanie všetkých druhov veľrýb, delfínov a sviňúch.
Kľúčové znaky každého veľrybotvarého cicavca a viac ako 900 fotografií
s podrobnými opismi umožňujú presnú a jednoduchú identifikáciu. Kniha má 256
strán a bola vydaná v roku 2007

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.

