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

Katarína Gillerová: Ak mi uveríš

Jedna omylom poslaná esemeska spustí okolo dvadsaťosemročnej Viki sled
nečakaných udalostí. Stane sa to po rokoch, keď sa už spamätala zo zrušenia
vlastnej svadby a smrti blízkeho človeka.
Viki sa stará o malého synovca a jej citový život je na bode mrazu, stretáva však
muža, ktorého pozná z minulosti...

Alexander Max: Dlhý zoznam na vraždu

Mladú asistentku nájdu mŕtvu v centrále významnej slovenskej politickej strany. V
čase jej smrti, len pár metrov od miesta činu, zasadalo najvyššie stranícke
vedenie. Prípad vyšetruje polícia. Zoznam podozrivých je dlhý, okolnosti nejasné,
strana čelí finančným škandálom, a to všetko pred voľbami. Do prípadu sa zapletie
aj ex-policajt Pátek. Kým mnohí dnes píšu o "gorilách", A. Max medzi nimi žil...

Mária Hamzová: Nechcela som ťa stretnúť

Opustil ju, keď to najmenej očakávala. Keď sa zo sklamania konečne po rokoch
spamätala, stretáva ho opäť. Šťastného. A s inou. Znova zbiera sily na to, aby
sa s tým vyrovnala. Damián mal však ťažkú autonehodu a ostáva v kóme.
Tamara začína boj o jeho život, odhaľuje intrigy okolo neho, nedbá na to, že je
v ohrození aj ona. Zachráni ho? Podarí sa jej získať späť aj jeho lásku?

Jeffrey Archer: Len čas ukáže

Keď Harry prekročí prah dospelosti, konečne sa dozvie, ako v skutočnosti
zomrel jeho otec. Ohavná pravda v ňom vyvolá pochybnosti, či mu bol vôbec
otcom. Je synom prístavného nakladača Arthura Cliftona, ktorý celý život strávil
v dokoch, alebo je prvorodeným synom potomka z vysokopostavenej rodiny z
West Country vlastniacej prepravnú spoločnosť? I. časť ságy

Jeffrey Archer: Hriechy otca

Harry Clifton sa pridáva k posádke lode, lebo si nemôže vziať svoju milú. Keď loď
potopí nemecká ponorka, Harryho s hŕstkou námorníkov zachráni parník Kansaská
hviezda, na ktorom sa plaví aj ťažko zranený Američan Tom Bradshaw. V tú noc,
keď Bradshaw zomiera, sa Harry chopí príležitosti, a berie na seba jeho identitu.
Po príchode do Ameriky ho zatýka polícia za vraždu brata Toma Bradshawa. II. časť

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.

