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

Dominik Dán: Nežná fatamorgána

Krauz pracuje na oddelení vrážd už rok a pol, no v očiach starších kolegov je iba
kriminalistické ucho. Jeho učiteľ, Burger, má na stole tri staré nevyriešené vraždy
mladých dievčat, ktoré vrah znásilnil a zahrdúsil. Modus operandi všetkých troch
vrážd nasvedčuje, že ide o toho istého páchateľa. Vyšetrovanie si vyžaduje
špecializovaný tím, no socialistické vedenie polície tento fakt ignoruje...

Lars Kepler: Svedkyňa ohňa

Flora Hansenová o sebe tvrdí, že je médium, a živí sa tým, že organizuje seansy a
predstiera rozhovory s mŕtvymi. Po záhadnej vražde v Birgittagardene, domove pre
mládež s poruchami správania, však odrazu trpí víziami, ktoré sú až príliš reálne.
Zavolá na štokholmskú políciu a ohlási neuveriteľné skutočnosti. No len jeden
jediný detektív je ochotný počúvať ju – Joona Linna.

Marta Fartelová: Anjel v pekle, diabol v nebi

Iveta a Richard sú zamilovaní, pekní a perspektívni mladí ľudia, ktorí si chcú
sľúbiť lásku a vernosť v dobrom i zlom. Posledným detailom, ktorý má umocniť
dokonalosť tejto jedinečnej chvíle, má byť návrat Ivetinho strateného brata,
ktorého nevidela viac ako pätnásť rokov. Alanov odchod z domova tesne po
dosiahnutí dospelosti je zahalený rúškom tajomstva...

Peter Kijaba: Kontraktor

Kontraktor je fenomén 21. storočia, ktorý sa zrodil z chudoby a konfliktov.
Kontraktora si najímajú súkromné osoby, firmy a politici, aby ich ochraňoval a
sprevádzal na nebezpečných misiách. Kontraktor je telesne zdatný, psychicky
odolný, dobre znáša ťažké podmienky a v krajnom nebezpečenstve sa rozhoduje
s chladnou hlavou. Táto kniha vám o nich povie rozhodne viac.

Jeff Kiney: Denník odvážneho bojka 8
Gregovi Heffleymu sa lepí smola na päty. Rowley sa naňho vykašľal a nájsť nového
kamoša sa mu nedarí. Po pár omyloch si povie, že svoje rozhodnutia nechá na
náhodu. Vytrasie z magickej gule správne odpovede alebo oľutuje, že ju vôbec
našiel?

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.

