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

Jo Nesbo: Prízraky

V uliciach Osla sa zjavila nová droga violín, silnejšia než heroín a vyvolávajúca
oveľa väčšiu závislosť. Mladý narkoman Gusto leží v byte na podlahe, krváca
a čoskoro zomrie a rekapituluje svoj životný príbeh. Inšpektor Harry Hole sa
vracia do Nórska. Žiada bývalého policajného nadriadeného, aby mu umožnil
vyšetriť takmer uzavretý prípad vraždy...

Katarína Gillerová: Zabudni na minulosť

Nový, v poradí už ôsmy román našej najpopulárnejšej autorky prináša pútavý
príbeh dvadsaťsedemročnej Saše a jej mamy, ktoré sa musia vyrovnať so
stratou otca a sestry, resp. manžela a dcéry. A hoci sa zdá, že o nešťastnej
udalosti vedia všetko, po rokoch vyjdú najavo isté skutočnosti a odrazu je
všetko inak...

Viliam Apfel: Čas služobníkov diabla

Na Európu sa valí jedno nešťastie za druhým: vojny, križiacke výpravy, mor...
Strach z pohrôm, ktoré si človek nevie vysvetliť, a obava z budúcnosti vytvárajú
živnú pôdu pre mágiu a povery. Ako blesk sa Európou šíri psychóza boja
s diablom a jeho služobníkmi. Bežným je obraz na rozpálené hranice inkvizície
súdov, na ktorých upaľujú kacírov, ale i čarodejnice, bosorky a strigy.

Dominik Dán: Nevinným sa neodpúšťa

Každý normálny človek má aspoň jedného kamaráta či kamarátku. Hovorí sa,
že čím ich je viac, tým je život ľahší, no nie vždy je to tak - často idú riadne
na nervy. Zvládnuť výstrelky roztopašných kamarátov si vyžaduje riadnu dávku
trpezlivosti, dokonca sa môže stať, že svojimi hlúpymi nápadmi doženú
až k samovražde. Potom nastáva otázka – kto za to môže?

Jana Pronská: Krvavý erb

Keď vo vyšehradskom paláci zneuctia krásnu Kláru, dcéru veľmoža Feliciána Zacha,
zúfalý otec s mečom v ruke zaútočí na panovníka a jeho rodinu. Rozzúrený kráľ
vyhlási Zacha za vlastizradcu a vydá rozkaz pozabíjať všetkých jeho príbuzných.
Klárinej sestre Eliz, krásnej, bystrej a odvážnej dievčine, sa vďaka šťastnej náhode
podarí krvavý masaker prežiť, no jej šance na záchranu sú mizivé...

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.

