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

Martin Petro: Klinika lásky
Má svojské metódy a jeho pracovným nástrojom je šikovný jazyk. Je to najlepší
opravár vzťahov a osobný kouč, akého si môžete najať. Pracuje pre Kliniku
lásky a jeho nenávisť k názvu firmy je rovnako silná ako jeho láska k alkoholu.
Nosí kvalitné saká, baví ho hazard a riadi sa pravidlom - nikdy sa nezamiluješ
do svojej klientky. Zmení to ona?

Cheryl Grace: Feng šuej jednoducho
Kniha zrozumiteľne vysvetľuje podstatu feng šuej a na reálnych príbehoch
dokazuje, ako princípy tohto učenia pomohli mnohým ľuďom v rôznych oblastiach
ich života. Zoznámi vás s tradičnou mapou pa kua a základnými zónami každého
priestoru, v ktorých sa sústreďujú sily pôsobiace na naše zdravie, vzťahy,
prosperitu, úspech či akceptáciu.

Dominik Dán: Krv nie je voda
Na pozadí tvrdých spoločenských zmien bol celkom nenápadne spáchaný
posledný federálny zločin, ktorý mohlo oddelenie vrážd legálne vyšetrovať.
Odohral sa tak nenápadne, že skoro zapadal prachom, no hoci nebol nijako
beštiálny, ani príliš zložitý, aj tak by bola škoda nespomenúť ho, lebo bol pekný
- ak sa dá niečo podobné povedať o upálení mladej ženy a jej dieťaťa.

Ľudmila Gašparíková: Ja som Ja a Ty si Ty
Táto kniha je určenátým, ktorí chcú skvalitniť svoj súčasný partnerský vzťah,
alebo si ešte len hľadajú vhodného partnera na trvalý zväzok. Socionická
typológia vysvetľuje, prečo sú ľudia rôzni, a umožňuje pochopiť niektoré
vzťahové problémy spôsobené odlišnosťami osobnostných typov alebo nízkym
stupňom ich kompatibility.

Alica Bartková: Návrat
Návrat
znamená v tejto knihe návrat hlavnej hrdinky z USA do rodného Anglicka,
do dôverne známeho prostredia divadla, k fotografovaniu a spomienkam na otca, s
ktorým si nikdy nerozumela. Je to návrat k predchádzajúcemu životu a príchod k
záverečnej smrti. Návrat je aj uvažovaním o „rolách“, ktoré nám vybral sám život.

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.

