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

Nicolas Sparks: V tvojich očiach

Náhodné stretnutie Colinovi aj Marii život. Keď celkom neočakávane medzi nimi
vzplanie láska, nemajú odvahu predstavovať si spoločnú budúcnosť... až do chvíle,
kým nevyplávajú na povrch hrozivé pripomienky udalostí z Mariinej minulosti.
Vyhrážky spôsobia chaos v Mariinom živote a obidvaja sú vystavení ťažkým
skúškam. Obstoja v nich, alebo zničia krehký vzťah, čo si sotva začali budovať?

Katarína Gillerová: Zvláštny príbeh

Tri sestry, tri rôzne osobnosti a manželstvo rodičov v kríze. Normálny život
prerušený stresujúcimi udalosťami a sklamaním v láske. Odchod do zahraničia,
príťažlivý starší muž a vzťah s priateľom z detstva. Kytica žltých ruží a rozlúštené
tajomstvo, ktoré nikoho nepoteší. Dokonalý vzťahový román zo súčasnosti z pera
tej najpovolanejšej spisovateľky Kataríny Gillerovej.

Jeffrey Archer: Rodinné tajomstvo

Po prvých dvoch dieloch Len čas ukáže a Hriechy otca prichádza ďalšie
pokračovanie pútavej ságy rodín Cliftonovcov a Barringtonovcov od
svetoznámeho autora bestsellerov a jedného z najlepších rozprávačov
súčasnosti – Jeffreyho Archera. Opäť prináša vzrušujúce čítanie, ktoré čitateľa
chytí od prvej strany.

Jonas Jonasson: Analfabetka, ktorá vedela počítať

Nombeko Mayeki sa narodila v chudobnom johannesburskom predmestí. Ako
päťročná začala pracovať, desaťročná osirela a štrnásťročná sa stala šéfkou
latrínovej pobočky v sowetskom sektore B. Životaschopná černoška zatiaľ nevie
čítať, zato neuveriteľne dobre rozumie matematike. Práve jej zázračné
schopnosti ju predurčili na život plný dobrodružstiev, stretnutí a zvratov.

Ľubo Olach: Žraloci

Hlavné postavy zažijú krátku, oslnivú kariéru počas komunizmu, ale po nežnej
revolúcii sa ocitnú na dlažbe. Potom však odhodia zábrany. Ich podnikateľské
aktivity končia na hrane zákona či za ňou. Prežijú vydieranie mafiou, kupovanie
poslancov, založia si televíziu, aby sa nakoniec stali jednou z najvplyvnejších
finančných skupín na Slovensku, ktoré dostali pomenovanie finanční žraloci.

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.

