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

Sarah Lotzová: Trojica

Celý svet šokuje správa, že v priebehu niekoľkých hodín sa na štyroch
svetadieloch zrútili štyri lietadlá. Vyšetrovatelia musia čo najrýchlejšie odhaliť
príčinu nešťastí, aby predišli panike. Vylúčia teroristický útok aj nepriaznivé
počasie. Zdá sa, že katastrofy nespája nič okrem troch detí, ktoré sa našli živé
na miestach dopadu. Novinári ich pomenujú Trojica.

Jana Pronská: Rytierova česť

Keď sa rytier Filip po rokoch vráti domov z vojny, namiesto radostného zvítania ho
čaká obraz skazy: z jeho sídla zostali len ruiny, syn a žena sú mŕtvi. A keď
vysvitne, že o šťastie ho pripravili intrigy jeho súrodencov, znenávidí celý svet.
Jeho pustovnícky život sa však skončí, keď mu osud privedie do cesty sokoliarovu
chovanicu Katarínu...

Stephen King: Žiarenie

Dramatik a bývalý alkoholik Jack prijíma prácu správcu v hoteli Nová vyhliadka
a chce začať znova. Spolu s ním prichádza aj jeho žena Wendy a ich päťročný
syn Danny. Ten má mimoriadne schopnosti, je vnímavý „žiari“ a vie predvídať
udalosti, no sám tejto svojej schopnosti nerozumie a nevie si ju vysvetliť.
V hoteli sa totiž niečo deje...

Katarína Gillerová: Láska si nevyberá

Dominika je dievča na prahu dospelosti. Bystrá a vtipná pozorovateľka osudov
iných, ale tiež pohltená vlastným životom maturantky a neskôr vysokoškolskej
študentky. Dychtivo hľadá priateľstvo a porozumenie a zorientovať sa vo
vzťahoch je občas náročné. Navyše Dominika musí skrývať temné tajomstvo,
o ktorom nesmie povedať ani dvom najbližším ľuďom: mame a sestre.

Tamara McKinley: Mať krídla a letieť

V Tasmánii sa odohráva príbeh mladej ženy, hľadajúcej pravdu o sebe a svojej
rodine. Krásna a talentovaná Lulu má pred sebou prvú výstavu svojich sôch
v Londýne. Jej umeleckú dráhu však preruší záhadný list z rodnej Tasmánie, podľa
ktorého je Lulu majiteľkou vzácneho žrebca. Dievčina sa rozhodne odcestovať do
Tasmánie a vypátrať tajomstvá spojené s jej detstvom a neznámym darcom koňa.

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.

