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

Mária Hamzová: Žiť, a pritom neumierať

Olympia očakáva splnenia krásneho sna – byť šťastná po boku svojho manžela.
Osud je však rozdá iné karty. Olympia zisťuje, že láska a ilúzie sú dávno preč
a na povrch sa dostávajú ťaživé tajomstvá jej manžela. Oporu nachádza len
v blízkej priateľke Barbare. Snaha oslobodiť sa z ťažkých pút manželstva je
ťažká rovnako ako strata milovanej osoby. Ako to Olympia zvládne?

Danielle Steel: Nenávisť

17-ročná Grace sa použitím sebaobrany ocitá vo väzení. Po dvojročnom pobyte
vo väzení je ovplyvnená brutalitou a násilím, ocitá sa v škandalóznych vzťahoch.
Jej sen byť nezávislou sa nakoniec stáva skutočnosťou. Po návrate na slobodu
odchádza do New Yorku, kde už ani neveriac v zázrak, stretne svoju osudovú
lásku...

Jo Nesbo: Netopierí muž

Dej sa odohráva v Austrálii, kde Harry Hole prichádza riešiť vraždu nórskeho
dievčaťa a zároveň sa zbaviť problémov s alkoholom a psychických ťažkostí,
do ktorých spadol po tom, ako zavinil smrť kolegu. Na mieste vraždy zisťuje,
že má dočinenia s masovým vrahom a to je jeden z dôvodov, ktorý ho vedie
do prostredia prostitútok, dílerov, boxerov a cirkusantov...

Rainbow Rowell: Eleanor a Park

Obaja majú šestnásť a sú úplne iní ako ostatní ich spolužiaci. Eleanor je
z chudobnej rodiny, spolužiaci ju neberú vážne aj preto, lebo nenosí značkové
oblečenie. Park netrpí nedostatok, no má ázijské črty, ktorými sa odlišuje,
preto je najradšej sám a číta komiksy. Títo dvaja sa jedného dňa spolu stretnú
v školskom autobuse. Ako sa bude vyvíjať vzťah tejto nerovnorodej dvojice?

Zora Mintalová-Zubercová: Všetko okolo stola I, II

Dva diely publikácie, ktoré približujú históriu prípravy jedla, stolovania,
kuchynského nábytku, riadu a tiež prípravy niektorých tradičných druhov jedál
v našej histórii. Okrem toho sa dozviete o postavení žien v domácnostiach
a kuchyniach, či používaní takých pochutín pri príprave jedál ako sú med, cukor,
čaj, čokoláda a káva...

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.

