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

Mary Ann Shaffer, Annie Barrows: Guernseyská literárna
a koláčová spoločnosť

Juliet dostane jedného dňa list od neznámeho muža. Píše sa rok 1946 a v liste
sa dozvedá, že si kúpil knihu antikvariáte, kde je na prázdnom liste napísané jej
meno a dúfa, že mu poradí nájsť ďalšie knihy od tohto autora. Postupne vzniká
medzi nimi korešpondencia odhaľujúca rôzne osudy ľudí na ostrove Guernsey...

Anton Rákay: Nenáviď blížneho svojho

Známy prozaik zachytáva zložitosť obdobia druhej svetovej vojny, keď sa kruto
lámali ľudské osudy i charaktery. Príbeh, ktorý utkal sám život, plynie v
imaginárnom mestečku Strážov, cez spolužitie rôznych národností, vznik prvej
Slovenskej republiky, vojnové krutosti až do prirodzene vygradovaných tragických
rozuzlení; najkrajšie sviatky roka sa stávajú sviatkami smrti...

Dick Francis, Felix Francis: Chybný krok

Keď ťažké zranenie vyradí kapitána Thomasa Forsytha z bojov v Afganistane,
vráti sa domov k matke, úspešnej trénerke dostihových koní, a na svoje
prekvapenie zisťuje, že matkine stajne sa zmietajú vo vážnych problémoch. A
keď jej najlepší kôň dobehne posledný v pretekoch, ktoré mal poľahky vyhrať,
Tom už nepochybuje, že na vine nebude len zlá forma favorita...

Miroslava Varáčková: Nepobozkaná

Sladkých šestnásť a na obzore žiadny frajer, žiadna pusa, žiadne randenie.
To je údel druháčky Dominiky, ktorá si najviac na svete želá, aby sa zbavila
nálepky „nepobozkanej“. Jedného dňa sa jej do cesty pripletie Šarkan, chalan
s krásnymi očami a nevyspytateľnou povahou, ktorý jej celkom poblázni hlavu a
vnesie jej do života dlhoočakávaný závan romantiky.

Daniela Příhodová: Rajská záhrada

Autobiografický román sa člení na dve časti, prvá nazvaná Roky temna a vzbury
opisuje osudy autorkinho otca, notára Zachara, druhá s titulkom Rajská záhrada je
dynamickým rozprávaním navodzujúcim mozaiku spomienok. Dielo je umelecky
hodnotnou reflexiou subjektívnych vnemov a spomienok autorky a zároveň
vyrovnávanie sa s ťaživými faktami 20. storočia. Kniha zaručuje príjemné čítanie.

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.

