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

Rosie Thomasová: Kašmírový šál

Mair Ellisová pri upratovaní otcovho domu nájde nádherný starý šál s kučierkou
detských vlasov. Rozhodne sa sledovať stopy svojich starých rodičov v Indii,
ktorí tam boli počas obdobia druhej svetovej vojny, a odhaliť históriu
tajomného kašmírového šálu. Odkrývanie minulosti spätej s indickým mestom
Šrínagar navždy zmení jej život.

Aminatta Fornaová: Spomienky na lásku

Spomienky na lásku pútavým spôsobom zachytávajú osudy obyčajných ľudí v
neobyčajných situáciách, zradu, ľahostajnosť i statočnosť, nepredstaviteľné
krutosti a násilie, štyri životy, ktoré sa napokon pospletajú do príbehu o
priateľstve, pochopení a nezmazateľných dôsledkoch minulosti, o cestách a snoch,
aj o vášni a netušených hlbinách lásky.

Jano Hargaš: Moja mafia

Podobne ako v oboch predchádzajúcich knihách – Mám v pätách mafiu a Môj
otec mafián – Hargaš sa v nej zameriava na životy ľudí poznačených mafiou a
okrem napínavého príbehu s mnohými dejovými zvratmi nám ponúka mrazivý
pohľad do slovenského podsvetia, kde nie mafia siaha až k politikom, ale politici
až k samotnej mafii.

Jo Nesbo: Šváby

Ako čo najskôr zabrániť politickému škandálu? Harry Hole nasadá do lietadla so
zadaním: prípad vyriešiť a nemiešať sa do tejto ošemetnej záležitosti. Harry sa
však nedá zmanipulovať a hneď sa so svojou thajskou kolegyňou púšťa do
vyšetrovania. Čoskoro sa ukáže, že nejde len o náhodnú vraždu. Za stenami sa
totiž niečo hmýri a šramotí. Niečo, čo neznáša denné svetlo.

Parschog a kolektív: Vodné korytnačky

Všetko, čo potrebujete vedieť o správnom chove vodných korytnačiek:
ktoré vodné korytnačky sa hodia do bytu a ktoré do záhrady, čo robiť pre úspešný
chov, na čo treba myslieť pri nákupe týchto zvierat, správna výživa, obdobie
karantény, najčastejšie choroby v živote korytnačky, keď prichádzajú na svet
mláďatá a odchov potomstva.

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.

