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

Martina Monošová: Sladké sny

Fanúšikmi obletovaná Miriam zistí, že jej súkromný život je iba chabým odrazom
jej speváckych úspechov. Vzťah s manželom ochladol, s nevlastnou dcérou sú si
vzdialené. Do toho všetkého jej do života nečakane vstupuje priateľ z detstva
Tibor a jeho sympatický syn Martin, ktorý sa pokúša upútať ju.. Má právo siahnuť
po láske mladšieho muža, alebo sa má uspokojiť s tým, čo už v živote dosiahla?

Martin Jurík: Harlekýn

Súkromný detektív Adrián uteká pred svojou minulosťou, postupne stráca zmysel
života. Až prípad záhadnej Alice, nespútanej a živelnej dievčiny pohybujúcej sa v
najvyšších kruhoch spoločenskej smotánky v ňom opäť rozprúdi krv. Sledovanie
mladej, príťažlivej speváčky zmení Adriánovi život. Čoraz viac sa zamotáva do
udalostí a odkrýva tienisté stránky slovenského šoubiznisu...

Janice Hamricková: Smrť na zájazde

Učiteľka histórie Jocelyn Shoreová vždy snívala o ceste do Egypta. Keď sa tam
napokon vyberie so svojou sesternicou Kylou, od radosti nemôže uveriť, že vidí
na vlastné oči pyramídy. Všetko sa zmení vo chvíli, keď ich spolucestujúcu
Millie Owensovú nájdu mŕtvu pri jednej z pyramíd. Jocelyn pátra, kto mal
dôvod na to, aby sa jej zbavil...

Jana Graterová: Valentína

Čo môže spôsobiť láska a kam až je schopný zájsť človek trpiaci jej
nedostatkom? Ako sa to odrazí na jeho správaní a vnímaní reality? Aká je
odvrátená tvár úspechu, či už v láske alebo v biznise? Autorka s nadhľadom
poukazuje na silu závisti a nenávisti. Na túžbu po pomste, ktorá vyústi až do
psychopatického správania hlavnej hrdinky a kriminálnej zápletky...

David Hewson: Zasľúbená krajina

Bierce, bývalý policajt, je odsúdený za vraždu manželky a syna, ktorých údajne
ubil na smrť kladivom. Na onen osudný deň si nepamätá. 23 rokov čaká v cele
smrti na popravu. Krátko pred ňou ho náhle prepustia. Bierce stretne krásnu a
živelnú poločíňanku Alice, s ktorou začne objavovať nový svet 21. storočia.
Čoskoro však vyjde najavo, že Alice skrýva vlastné temné tajomstvá...

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.

