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

Dan Brown: Inferno

Inferno: jeden z trilerov Dana Browna nadväzuje na sériu so
symbolistom Robertom Langdonom, ktorého si vo filmových adaptáciách zahral
Tom Hanks. V novom príbehu Inferno sa Langdon dostane do srdca Európy, kde
sa rozkrúti napínavé dobrodružstvo okolo jedného z najtrvácnejších a
najtajomnejších literárnych diel v histórii...

Števa Opremčáková: Zatiaľ navždy

Autorka zachytáva nielen meniaci sa vzťah so synom, ktorý sa živelne vyrovnáva s
náhlou nezávislosťou, ale aj so šarmantným Arabom a extraordinárnou príbuznou,
niekoľkokrát väznenou za protikomunistické činy. Čitateľ tak, ako vo všetkých
autorkiných dielach, nachádza aj v tejto knihe námet na myšlienku, nie iba na
prijatie jej vyjadrenia. Znova sa ukáže, že odvaha nie je iba prázdne hrdinstvo...

Fred Vargas: Prekliate mesto

Komisár Jean-Baptiste Adamsberg cestuje do Londýna na trojdňovú
konferenciu. Anglický kolega ho zasvätí do tajomstva starého londýnskeho
cintorína, pred ktorým sa nájde hromada starých topánok, pekne zoradených,
špičkami smerom k hlavnému vchodu. Lenže topánky nie sú prázdne, sú v nich
aj odrezané nohy...

John Grisham: Tajomstvo Gray Mountain

V roku 2008 americké megafirmy hromadne prepúšťajú, aby sa udržali nad
vodou aj počas finančnej krízy. Mladá právnička Samantha Koferová však s
výpoveďou dostane aj netradičnú ponuku – ak príjme prácu v neziskovej
organizácii, po roku sa môže vrátiť. A tak nedobrovoľne odchádza do
virgínskeho mestečka Brady...

Jane Wharamová: Emocionálna inteligencia

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.

