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

Denisa Fulmeková: Posledná polnoc v Pivonke

Autorka rozpráva ucelený príbeh viacerých ľudských osudov formou poviedok.
Postavy jej prózy stretávame uprostred rozohranej životnej partie v nevábnom
podniku, ktorý je spojovacím článkom celej knihy, a miestom, kde sa občas
rozuzľujú túžby po osobnom šťastí. Niektoré príbehy sa tu začínajú, iné sa
končia a ďalšie cez pohostinstvo Pivonka prejdú akoby len mimochodom...

Matthew Quirk: 500 mocných

Román 500 mocných spája politické intrigy so závratnou akciou a pripomína
klasické trilery ako Firma alebo Podozrenie. V Mikovi Fordovi čitatelia objavia
nového hrdinu, ktorý sa na vlastnej koži učí, že čím vyššie človek stúpa, tým tvrdší
a nebezpečnejší môže byť jeho pád.

Don Fulsom: Nixonove najtemnejšie tajomstvá

Kniha Dona Fulsoma sumarizuje zistenia, o ktorých sa v Amerike hovorí roky, ale
verejnosť na Slovensku ich nepozná. Ponúka obraz Nixona antisemitu, násilníka
a pijana, človeka, ktorý udržiaval až podozrivo blízky vzťah s priateľom.
Prezidenta, ktorého do politických funkcií svojím vplyvom a peniazmi po celé
desaťročia pretláčala mafia.

Jana Pronská: Verenica

Juliane osud nedoprial šťastné detstvo. Matka jej zomrela pri pôrode a otec na
ňu zanevrel. Jej život sa však od základu zmení, keď do pevnosti Hamborek
zavíta Imrich Tárcai, mladý syn grófa z Kamenice, aby sa z poverenia kráľa stal
Julianiným snúbencom a poručníkom. Z Juliany vyrastie krásna mladá žena
a vtedy uvidí namiesto hrdinu zhýralého pijana a záletníka....

Kolektív autorov: Morčatá

Všetko, čo potrebujete vedieť o správnom chove morčiat:
starostlivosť a kŕmenie, rozmanitosť srsti a farieb, ako správne chytiť a držať
morča, dvakrát jeden môže byť 100 - o rozmnožovaní morčiat, choré morča,
čo všetko môžeme pozorovať na našich zvieratách.

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.

