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

Dominik Dán: Jednou nohou v hrobe

Detektívi nájdu na smetisku pohodenú nohu a chýba im nielen vrah, ale aj
zvyšok tela. Kým sa rozbehnú po horúcej stope, musia nájsť odpovede na
základné otázky: Je to ženská, alebo mužská noha? Odrezali ju z mŕtvoly, alebo
zaživa? Odrezal ju odborník, alebo je to hrubá mäsiarčina? A nezodpovedaná je
aj najdôležitejšia otázka – kde je zvyšok tela?

Táňa Keleová-Vasilková: Čo to bude?

Túto otázku kladie Jana svojim zákazníčkam deň čo deň. Pracuje v kaderníctve,
jej dcéra Zorka v kozmetickom salóne. Žijú vo svete bez mužov, ich dni sú
naplnené láskou a priateľstvom, snami, ktoré nie vždy vyslovujú nahlas. Po smrti
Janinej sestry Márie si Jana k sebe nasťahuje švagra a neter Sáru. Život mamy a
dcéry sa od základu mení... a ani jedna netuší, že to je len začiatok.

Paul Carson: Skalpel

Pútavý a napínavý príbeh, ktorý vás vtiahne do deja. Chirurgický skalpel je
jediným kľúčom k rozlúšteniu série krvavých tragédií, ktoré postihli dublinskú
Ústrednú pôrodnicu práve v čase, keď sa skupina únoscov zmocnila prvého
potomka významného priemyselníka, narodeného pred niekoľkými dňami v tej
istej nemocnici...

Georgia Bockovenová: Rok, ktorý všetko zmenil

Jessie Patrick Reed má štyri dcéry, s ktorými sa nestýka. Jeho život sa končí a
on veľmi túži stretnúť sa s nimi. Elizabeth, Ginger, Rachel a Christine doteraz
netušili, že sú nevlastné sestry. Po otcovej smrti môže každá z nich zdediť
desať miliónov dolárov pod podmienkou, že si spoločne vypočujú nahrávky,
v ktorých Jessie približuje svoj neľahký život a vysvetľuje, prečo deti opustil.

Enja Rúčková: Čo koho do toho

Keď v jedno obyčajné ráno vojde do triedy čokoládový mulat, všetky baby razom
spozornejú. Asi najviac neskúsená Simona. Ben sa totiž nepodobá na nikoho, koho
doteraz stretla. Očarí ju svojím úsmevom, slovami i hudbou, ktorú robí. Má všetko,
o čom si ona zakázala snívať. Tak sa začína citlivý a napínavý príbeh mladých ľudí,
ktorí sa neodlišujú len farbou pokožky, ale aj svojimi snami a pohľadom na svet.

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.

