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

Peter Adamecký: Piešťanská spojka

Strhujúci politicko-špionážny triler odohrávajúci sa na Slovensku. V malej
krajine v strede Európy na seba narazia záujmy tajných služieb dvoch svetových
veľmocí, tradičných rivalov: USA a Ruska. Súboju asistujú príslušníci slovenskej
spravodajskej služby, politická elita, médiá aj obchodníci so zbraňami. Čitateľ
sa dočká napínavých scén, prekvapivých zvratov a zažije riadnu dávku napätia.

Thomas Brezina: Duchovia vlkov
Ďalšia výzva pre Klub záhad! V prázdninovom tábore se dejú čudné veci: z ničoho
nič sa tam objaví svorka vlkov, dve deti bez stopy zmiznú a trojicu detektívov
ohrozuje záhadný lovec. Jupiter, Vicky a Nick čoskoro pochopia, že vlky strážia
hrozné tajomstvo!

Khaled Hosseini: A hory odpovedali ozvenou

Dve malé polosiroty z afganskej dediny – trojročná Pari a jej veľký brat
Abdulláh, majú nádherný a jedinečný vzťah. Pre desaťročného Abdulláha je
jeho malá sestra to najdrahšie, čo má, a obetavo jej nahrádza mamu. Jediná
životná situácia však ovplyvní nielen ich životy, ale zasiahne aj množstvo ľudí
okolo nich a stane sa svedectvom morálnej zložitosti života.

Abraham Verghese: Rez do živého

Marion a Šiva Stonovci sú dvojičky narodené z tajného vzťahu nádhernej
indickej mníšky a roztržitého britského lekára. Matka pri pôrode zomiera a
zúfalý otec ujde nevedno kam. Chlapci majú nezvyčajným spôsobom spojené
hlavičky, počas pôrodu ich musia oddeliť skalpelom. Celé detstvo pretrváva ich
silná duševná spriaznenosť, konajú ako jeden, navzájom si čítajú myšlienky.

Roald Dahl: Matilda

Príbeh malého, výnimočne nadaného dievčatka, ktoré v sebe objaví schopnosť
pohybovať predmetmi na diaľku Vás pravdepodobne prinúti - ako sa to stalo
miliónom detí, ale i dospelých na celom svete - nepustiť knihu z rúk prv než ju
dočítate. Vďaka deju plnému napätia, originálnych nápadov a svojrázneho, niekedy
až čierneho humoru sa kniha stala ihneď po prvom vydaní bestsellerom.

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.

