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

John Grisham: Podfuk
V chate pri jazere v horách juhozápadnej Virgínie našli dve mŕtve telá s
prestrelenými hlavami a prázdny trezor. Jedno telo patrí federálnemu sudcovi
Raymondovi Fawcettovi, druhé jeho sekretárke Naomi Claryovej. Prečo ich
zavraždili? Čo bolo v trezore? Príbeh plný prekvapujúcich zvratov určite udrží
čitateľa v napätí až do samého konca.

Thomas Brezina: Zombi z jaskyne

Členovia Klubu záhad sú na stope desivej záhade. Na pláži v San Angele stretli
skutočného zombiho, ale nikto im neverí. Aj Jupiter, Nick a Vicky si najskôr
myslia, že ide o hlúpy žart, ktorý má odplašiť dovolenkárov. Skutočnosť je však
úplne iná! Súčasťou knihy je aj nenahraditeľná superlupa.

Daniela Hroncová-Faklová: Urodzená

V neľútostnej realite ich životných peripetií veľkú rolu zohrávajú udalosti
zanikajúceho cárskeho Ruska (cca roky 1915 – 1918), a tiež udalosti 2. svetovej
vojny. Napriek tomu sa ich životy stretnú, hoci s večnou, nikdy nezodpovedanou
otázkou: Je to moja dcéra? Je to moja matka? Dej je skutočnou udalosťou, kedy
sa jeho aktérka rozhodla, že svoje hľadanie položí na papier.

S. Peter Dance: Mušle morských mäkkýšov

Prehľadná príručka na spoznávanie ulít, lastúr a iných schránok viac ako 500
druhov morských mäkkýšov. Vyše 600 farebných fotografií s podrobnými opismi
umožňuje spoľahlivú identifikáciu schránok. Stručné texty upozorňujú na
kľúčové znaky každého druhu, poskytujú rýchle a jasné informácie.

Louis Bayard: Temná veža

Eugèn Vidocq, bývalý trestanec, z ktorého sa stal prvý moderný detektív na
svete. Jeho meno vyvolávalo zdesenie v parížskom podsvetí v roku 1818. Je na
stope nevyriešenej záhady – osudu mladého dauphina Ľudovíta Karola, syna
Márie Antoinetty a Ľudovíta XVI. Kvalitná kniha, zmes humoru detektívky
a dobrodružstva.

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.

