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

Maroš Hečko, Michal Havran: Kandidát

Dej románu Kandidát sa odohráva počas prezidentskej kampane pred
nekonkrétnymi prezidentskými voľbami v jednej konkrétnej krajine. Hlavný
hrdina sa živí odpočúvaním a písaním denníkov. Sleduje a odpočúva biskupa
Jozefa, šialeného majiteľa reklamnej agentúry Adama Lamberta a nevýrazného
prezidentského kandidáta s írečitým menom Potôň...

Táňa Keleová-Vasilková: Julinkina pekáreň

Klára je slobodná a bezdetná štyridsiatnička, jej život je naplnený. Láskou,
priateľstvom a snami. Tými, ktoré sa jej snívajú v noci, a tými, ktoré sníva cez
deň. Túži ísť do Francúzka, pre ňu čarovného a príťažlivého, chce sa očami
dotknúť miest, ktoré zatiaľ pozná len z internetu a časopisov. Keď do jej života
vstúpi Anna, otcova bývalá milenka, jej dni sa začínajú meniť...

Jonas Jonasson: Storočný starček, ktorý vyliezol z okna
a zmizol

Bezstarostný starček má dosť času spomínať na svoj neskutočne dlhý a
pozoruhodne prežitý život. Spomienky storočného Allana na večeru s budúcim
prezidentom Trumanom alebo peší prechod cez Himaláje doplnený príhodami,
ktoré zažíva po svojom úteku z domova dôchodcov vás určite pobavia.

Martina Solčanská: Hazard

Jack Kilmer má nádhernú vzdelanú manželku, moc, peniaze, má však prázdne
srdce. Jedného dňa mu doň vstúpi Jennifer, dievča z baru s nedokončeným
štúdiom žurnalistiky. Mladá krásna blondína s vyzývavým poprsím, túžiaca ako
každý jej klon po jedinom – po majetku. Starnúci milionár tak stretáva svoje
mladšie ja. Kto z nich dvoch zvíťazí? Kto koho zničí? Kto koho naozaj miluje?

Katarína Gillerová: Neodchádzaj

Veronika nemala v živote veľa šťastia – vyrastala v rodine zaneprázdneného
chirurga, kde sa matka videla len v jej staršej sestre. Keď má pocit, že našla lásku
a oporu v manželstve, jej manžel odchádza kvôli inej a najlepšia priateľka už zrazu
nie je najlepšou. Veronika sa však ani napriek tomu nevzdáva a bojuje sa vlastné
šťastie.

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.

