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

Daphe Sheldricková: Africký príbeh lásky

Daphne Sheldricková je prvá žena na svete, ktorej sa úspešne podarilo odchovať
novonarodené sloníča. Dlhé roky žila uprostred kenskej prírody a s úprimným
záujmom sledovala tamojší život. Usilovala sa zistiť správne zloženie mlieka pre
slonie mláďatá a zachránila ich tisícky, ktoré by inak uhynuli. Bojovala proti
pytliakom a svojou starostlivosťou prispela k návratu sloníčat do prírody.

Renata Bhujun: Kým hviezdy svietia

Má krásnych sedemnásť, úspechy v škole, no namiesto toho, aby si vychutnávala
život, podľahne vábeniu sladkej pasce a postupne sa zmení na nepoznanie. Za
bledou tvárou, vyhasnutými očami a nervozitou skrýva nielen deravé srdce, ale aj
žily dopichané od ihiel. Chýba jej otcovo pohladenie, ktoré už dlho nepocítila. Po
takmer tragickej udalosti si však otec a dcéra nájdu k sebe cestu...

Dick Francis: Odvaha

Táto kniha obsahuje okrem románu Odvaha aj vlastný životopis autora s názvom
Šport kráľovien. Na obálke sú použité dobové fotografie z jeho životných
dostihov – na prvej z nich suverénne zdoláva prekážku, na druhej je zachytený
krátko po páde koňa v cieľovej rovinke. Na predsádkach sú snímky z návštev
Dicka Francisa na Slovensku v rokoch 1995 a 2001.

Asia Bibi: Smrteľný hriech

Skutočný príbeh kresťanky žijúcej v Pakistane, ktorá bola odsúdená na smrť za
to, že sa pri práci na poli napila moslimskej posvätnej vody, a tým ju znečistila.
Teraz je vo väzení a čaká na popravu. Bojuje za ňu mnoho vplyvných ľudí,
vrátane pápeža. Niekoľko pakistanských politikov bolo zavraždených za to, že sa
jej zastali. Výťažok z predaja knihy pôjde na jej obhajobu a jej rodine.

Lee Faberová: Aloa pravá

Rôsolovitá hmota, gél, získaný z čerstvého listu Aloe vera, má bezprostredné a
intenzívne liečebné účinky, pôsobí protizápalovo, má oživujúce a omladzujúce
schopnosti. Úspešne sa využíva nielen v kozmetike, má skutočne široké uplatnenie.
Túto rastlinu používa ľudstvo už tisícročia ako bezpečný prírodný liek. Výnimočnosť
tejto rastliny spočíva aj v tom, že nie sú známe jej vedľajšie účinky.

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.

