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

František Zoň: Slovenská zabíjačka

Slovenská zabíjačka ponúka humorné príbehy z horného Považia a Vojenského
útvaru 9844. Dozviete sa a pobavíte na mnohých zábavných zabíjačkových
zvykoch aj javorníkovských tradíciách. Spoznajte príbehy vtipné i tajomné
s nečakanou pointou. Rozprávania sú zozbierané od obyvateľov Kysúc, Považia
a jeden sa nájde i z Turca.

Liza Marklundová: Atentátnik

V Štokholme vrcholí príprava letnej olympiády. Na novom štadióne však vybuchne
bomba. Zabije Christinu Furhageovú, ktorá šéfuje vyše tisícke mužov pri
organizovaní olympiády. Polícia začína intenzívne pátrať po vrahovi. Kde ho
hľadať? Medzi teroristami alebo v najbližšom okolí vedenia prípravného
olympijského výboru?

Michael Connelly: Izba v plameňoch

Izba v plameňoch je jeho 27. román, v ktorom charizmatický detektív
Hieronymus Bosch znovu dostane gangstrov tam, kam patria - za mreže. Harry
sa už teší na dôchodok, no osud s ním má iné plány. Na stole si nájde zvláštny
prípad vraždy. Vyšetrovanie sa začne až vo chvíli, keď na následky zranení
umrie človek, ktorého pred desiatimi rokmi zranil neznámy strelec.

Virginia Henley: Síla lásky

S Viliamom Dobyvateľom vtrhla na územie Anglicka aj normandská skupina
mužov, ktorý so sebou priviezli i nový spôsob života. Lillyth v bitke pri Hastingse
stráca otca i manžela, no oplakáva len toho prvého. Keď zistí, kto je novým
pánom územia, kde žije, vyrazí jej to dych. Guyovi tiež nie je ľahostajná, keď
rozburácala jeho vojenskú krv vášňou....

Pavel Dvořák: Juraj Turzo – Veľká kniha o uhorskom
palatínovi

Uhorský urodzenec, turzovský turkobijec, ale i milý manžel a oddaný ochranca v
dobe renesancie, období tureckých vojen, ale aj konfesionálnych rozdielov v
rozmanitosti slovenskej vzdelanosti. Osoba, ktorá vyčnieva z histórie 16. a 17.
storočia. Zoznámte sa - JURAJ TURZO.

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.

