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

Juraj Červenák: Železný polmesiac

Leto 1663. Osmanská ríša siaha až po Dunaj. Mierové rokovania zlyhali a
k Ostrihomu prichádza turecké vojsko pod velením veľkovezíra. Plánuje sa
znovu oboriť na Viedeň, ale v ceste mu stojí moderná, dokonale vyzbrojená
pevnosť Újvár – Nové Zámky. Pevnosť, ktorá je pevne rozhodnutá zastaviť
obrovskú presilu. Odolá Báthory výzve, aby sa pripojil k obrane vlasti.
a kresťanov?

Jozef Banáš: Kód 1

V čase, keď sa katolícka cirkev otriasa vo svojich základoch, táto kniha vyvolá
v čitateľovi ešte silnejšie pochybnosti: Čo ak bolo všetko inak? Posilňuje kresťanská
viera v ľuďoch pocit viny, utrpenia a bolesti? Ak áno, za akým účelom a aké
dôsledky to môže mať na jednotlivca?
Ak ste s napätím prečítali Kód 9, určite siahnete aj po jeho voľnom pokračovaní.

Anne Holtová: 1222 metrov nad morom

Snehová víchrica uväzní v hoteli hostí, medzi ktorými sa stupňuje nervozita.
Príčinou nie je iba počasie, ale aj mŕtvola známeho farára. Medzi
nedobrovoľnými hosťami sa nachádza aj bývalá policajná vyšetrovateľka Hanne
Wilhelmsenová. Tá zostala po nevydarenej policajnej akcii na invalidnom
vozíku, no pátraniu po vrahovi sa akosi vyhýba, až kým sa nestane ďalšia
vražda

Michael Connelly: Echo Park

V roku 1993 zmizla Marie Gestová. Na prípade jej zmiznutia pracoval detektív
Harry Bosch, no nedokázal ho vyriešiť. Mladá žena sa nikdy nenašla. Bosch má
spis Gestovej znova na stole, keď mu nečakane zavolajú z prokuratúry. Muž
obvinený z dvoch zločinov je ochotný priznať sa k niekoľkým ďalším vrátane
zmiznutia Marie Gestovej. Harrymu však na tomto priznaní niečo nesedí...

Jeff Kinney: Denník odvážneho bojka 5, 6, 7

Odvážmeho bojka stretávajú zložité životné situácie doma a aj v škole. V 5. časti si
začína všímať čo sa s ním deje v puberte a nie je dvakrát nadšený; v 6. časti sa
dostane do domáceho väzenia za niečo, čo nespravil a v 7. časti bude bojko hľadať
tanečnicu na školský večierok. A to nie je vôbec také jednoduché, ako sa na prvý
pohľad zdá....

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.

