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

Mary Baloghová: Prísľub lásky

Keď sa Grace Howardová, rebelská dcéra baróna, ako mladé dievča zaľúbi do
rovnako nekonvenčného, no sebeckého Garetha, ani sa jej nesníva, že ju čaká iba
trápenie a bolesť. A keď ju potom po rokoch plných odriekania požiada o ruku
jemný a citlivý barón Perry Lampman, Grace jeho ponuku prijme, ale zároveň sa
umára obavami, že nemá právo žiť po jeho boku a opätovať mu lásku.

Ľubo Olach: Lobista

Senzačný príbeh mladíka. Po tragickej smrti rodičov vedie búrlivý život. Keď
skrachuje jeho upratovacia firma, núka dievčatá ako call girls politikom a
manažérom. Ponúkne svoje služby firme, ktorá sa chystá investovať na Slovensku.
Začína sa kariéra lobistu. Má prsty v privatizácii letiska, v tendroch, lobuje vo
vláde. Stane sa z neho vplyvný a bohatý muž pohybujúci sa na hrane zákona.

Petra Nagyová-Džerengová: Ide o život
„Dnes

ženy musia loviť chlapov, lebo tí sú leniví loviť. Spohodlneli. „Ide o
život!“, ale čitateľ sa nemusí báť o ten svoj. To skôr autorka, ktorá pozýva k
sebe do obývačky, odkrýva svoj každodenný život s manželom, štyrmi deťmi a
zvieratami a pritom ho vtipne komentuje. Strieľa si zo seba, zo svojej rodiny i
zo sveta okolo, je úprimná, odhaľuje sa celá a prezradí na seba takmer všetko.

Sara Poolová: Zrada Borgiovcov

V lete roku 1493 je Roderigo Borgia takmer rok pápežom Alexandrom VI.
Francesca Giordanová zohrala kľúčovú úlohu pri Borgiovom zvolení na stolec
svätého Petra a teraz dostala príkaz udržať ho na ňom. Ako dvorná travička
najznámejšieho a najnebezpečnejšieho rodu v Taliansku táto majsterka smrti
stojí zoči-voči pavučine nebezpečenstiev, intríg a zákerností...

Kristína Ježovičová: Soňa

Po tragédii, ktorá mi vzala všetko, na čom mi kedy záležalo, je život bolestivý a
márny. Prenasleduje ma túžba stratiť rovnováhu. Zrútiť sa z pomyselného lana, na
ktorom denne balansujem. Prajem si potknúť sa o šnúrky na topánkach. Absurdne
verím, že si udriem hlavu o balvan a už nikdy neotvorím oči. Ale želá si to aj
Všemohúci? Odpoveď netuším. Boh si totiž dovolil písať môj osud celkom sám...

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.

