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

Paul Glaser: Tanec s nepriateľom

Keď Paul Glaser počas návštevy Osvienčimu objaví medzi vystavenými
exponátmi kufor z Holandska so svojím menom, jeho život sa prevráti naruby.
Po návrate domov sa pokúša vyriešiť túto záhadu a začína pátrať po vojnovej
minulosti svojej rodiny. Prostredníctvom denníka, fotografií, listov, odhaľuje
neuveriteľný osud otcovej sestry – tety Roosje ...

Michael Connelly: Bohovia viny

Mickey Haller opäť rozohrá smrteľne nebezpečnú partiu – poškuľuje po poste
okresného prokurátora. Kariérny rozlet mu však skomplikuje jeho nový prípad.
Haller obhajuje klienta, ktorý je obvinený z vraždy, a zároveň vyšetruje smrť
prostitútky Glorie Daytonovej, svojej bývalej chránenkyne. Postupne však zistí
trpkú pravdu: niektorí zločinci sú chránení lepšie ako ktorýkoľvek z jeho klientov.

Tomáš Lemešani: Dôvod

Félix Silli je mladý, úspešný, slobodný muž. Je jedným z hlavných agentov
spoločnosti Choice, ktorá sa v strednej Európe zaoberá legálnou eutanáziou.
Práve jeho podpis je posledným v plánovaných rozsudkoch smrti. Svoju prácu
vníma ako šľachetný čin, ako spôsob riešenia, keď už iná cesta nie je. Zhody
náhod však narušia jeho presvedčenie o čistom konaní v prospech spoločnosti.

Zuzka Šulajová: Dievča z minulosti

Príbeh jednovaječných dvojčiat Izabely a Mišky, v ktorom sa prostredníctvom
Izabeliných nezvyčajných snov prelínajú dve úplne odlišné a pritom vzájomne
prepojené dejové línie. Sen, v ktorom má Izabela možnosť sledovať osud
dvornej dámy kráľovnej Alžbety v šestnástom storočí v paláci Hampton Court,
začne ovplyvňovať nielen jej život, ale aj životy jej najbližších...

David Walliams: Babka Gaunerka

Ben neznáša piatkové večery u svojej babky. Je to tá najnudnejšia babka na svete.
Nezaujíma ju nič iné len scrabble a kapustová polievka. Ben však o svojej babke
ani zďaleka nevie všetko. Jedného dňa zistí, že zamladi bola medzinárodnou
zlodejkou šperkov a navyše celý život sníva o krádeži korunovačných klenotov.

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.

