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

Nicholas Sparks: Správa vo fľaši
Rozvedená osamelá novinárka Theresa Osbornová pri prechádzke na pláži nájde
v piesku sklenenú fľašu s papierom vnútri. Začíta sa do nádherného vyznania
lásky neznámeho žene menom Catherine. List na ňu hlboko zapôsobí a zároveň
ako skúsená reportérka vytuší šancu na senzačný článok pre svoje noviny. Po
pátraní zistí, že list napísal Garrett Blake, staviteľ lodí, a vyberie sa za ním...

Philipp Vandenberg: Žena povrazolezca

Rok 1525. Pár dní pred zložením sľubu utečie z kláštora novicka Magdaléna.
V núdzi sa pripojí k bande kaukliarov, ktorú vedie Veľký Rudolfo, najslávnejší
povrazolezec na svete a sukničkár. Očarí ju. Po čase sa novicka doňho zaľúbi.
Ale nevyspytateľný Rudolfo je aj členom tajomného spolku Deväť neviditeľných,
ktorý stráži Knihy múdrosti vysvetľujúce najväčšie záhady ľudstva...

Elena Cengelová- Carinová: Silná talianska káva

Slovenská autorka kriminálnych príbehov žije v Taliansku a pracuje ako
tlmočníčka a súdna prekladateľka. A práve toto prostredie jej poskytlo
dostatočné množstvo námetov pre jej autentické poviedky. Pútavo a sviežo
rozpovedané príbehy sa zakladajú skutočných udalostiach a vtiahnu vás do
života ľudí, ktorí sa pre svoju naivnosť, často len zhodou náhod, dotkli zločinu.
zloťčičinuzloexistenciálneho ohrozenia hraničných životných situácií

Mária Hamzová: V okovách nenávisti

Prečo si Timea píše denník plný sklamania, bolesti a beznádeje? Olivera táto žena
priťahuje, aj keď neprestajne odoláva jeho pokusom o zblíženie. Uzatvára sa do
seba a do svojej bolesti, nenávidí každý úsmev okolo seba. Netuší, že Timea
stratila jediné dieťa a možno prejdú roky, kým ho znova objíme. Je nešťastná a
utápa sa vo svojom zúfalstve. Nevidí však, že ani ostatní to nemajú jednoduché...

Marta Hlušíková: Kde pavúky tkajú cukrovú vatu
Čo sa stane, keď handričková bosorka ožije a svojím bosoráckym malíčkom
vstúpi do života jednej obyčajnej rodiny? Humorom sršiaca "andersenovská"
rozprávka rozdúcha detskú fantáziu a schopnosť vidieť malé zázraky aj
v každodennom živote.

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.

