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

Táňa Keleová-Vasilková: Vône života

Vône v našich životoch sú premenlivé ako dni striedajúce sa s nocou. Zároveň
majú v sebe čosi krásne nemenné. Vôňu domova... a lásky. Takmer všetky po
nej túžime. Po istote, ktorá nás zahrieva a poskytuje pocit bezpečia. Ktorá nám
dovoľuje dýchať a plniť si sny. Magda a Lenka, hrdinky príbehu, nie sú
výnimkou. Túžia po istote a láske ako milióny iných žien na celom svete.

Jana Pronská: Čierna vdova

Keď sa Štefan Mariáši znovu dostane do ťažkostí, neváha využiť svoju dcéru aj
štvrtý raz a vydá ju za Luciána Bubeka. Obaja mladí ľudia majú vlastné plány, a tak
odmietajú toto manželstvo. Adriana sa chce utiahnuť do kláštora, Lucián zas chce
dokázať rodine, že nemá právo rozhodovať o jeho osude. Postupne však vychádza
najavo, že nič nie je také, ako sa zdá na prvý pohľad...

Martin Beťko: S Júliou cez tisíc svetov

Martin, Michal a Júlia. To nie je milostný trojuholník. To sú dvaja bratranci a
ich auto, s ktorým vyrazili na cestu okolo sveta. Prešli cez rozľahlé a mrazivé
Rusko, spoznali západné pobrežie Spojených štátov, zvládli prechod
nepokojným Mexikom, Kostarikou či Panamou, navštívili nebezpečnú Kolumbiu
aj „socialistickú“ Venezuelu.Spoznajte „tisíc svetov“ spoza volantu Škody MB.

Monica Kristensen: Hľadanie

Malé dievčatko zmizne v závejoch snehu a ľadu na Špicbergoch. Nie je však
jediná, kto sa bez stopy stratil v extrémnej krajine večného arktického chladu.
Obyvatelia miestnej komunity žijú v blízkom vzťahu, ale zdá sa, že chladná
príroda zaviala medzi nich tajomstvá o ktorých navzájom netušia. Známy, sused
a blízky priateľ sa menia na cudzincov. Nikto však nemôže zmiznúť bez stopy...

Robin Norwood: Prečo ja? Prečo toto? Prečo teraz?

Vydajte sa na cestu za poznaním duše a osudu, v ktorej autorka ponúka čitateľom
revolučný pohľad na dôvody, prečo pociťujeme nepriazeň osudu a odpovede na
otázky, ktoré sa v ťažkých chvíľach často pýtame. Autorka nám vysvetlí, ako
rozpoznať v opakujúcich sa životných situáciách to, čo sa máme naučiť, tým
posilniť svoju spoluprácu s osudom, žiť efektívne a zahojiť aj tie najhlbšie rany.

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.

