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KNIŽNÉ NOVINKY V OBECNEJ KNIŽNICI V ABRAHÁME

Ako Ježkovci vyrábali jablkový
sirup
Preskúmaj tajné zákutia a komôrky
mraveniska…, poď s nami pozrieť,

ako bobríky stavajú plavecký bazén
pre obyvateľov lesa…, zisti, čo
Ježkovci vyrábajú z nazbieraných
jabĺčok...

Coelho, P.: Víťaz je sám
Sugestívna úvaha o moci jedno-
tlivca a nevinných snoch, ktoré
zničí úspech, sa odohráva vo
vzrušujúcom prostredí módy
a filmu. Zoznámte sa so zákulis-
nými hráčmi a pozérmi účinku-
júcimi v Cannes.

Smithová, L.J.: Upírske denníky
Zbesilosť, Súboj, Prebudenie,
Temnota

Elena je najkrajšie dievča v škole a
dvorenie chlapcov prijíma ako krá-
ľovná. Nový chlapec, krásny a ta-
jomný Stefan ju však ignoruje. Zí-
skať si ho sa jej podarí na školskom
plese. Získa si ho a Stefan jej pre-
zradí svoje veľké tajomstvo. Je totiž
upír. Ako príbeh pokračuje, sa
dočítate v štyroch dieloch.

Coelho, P.: Brida
Príbeh mladej ženy,  ktorá sa za-
ujíma o čarodejníctvo a rozličné
tradície mágie.

Scherhauferová, R.:
Už viem, že chcem teba
Spisovateľka žijúca v Seredi sa
dotkla háklivej témy, o ktorej sa
 v súčasnosti veľa hovorí – alko-
holizmu. Hlavnými hrdinkami sú
priateľky z detstva Danka
a Janka. Obe skončili vysokú
školu a začali pracovať.
Každá má však iný životný štýl...

Brown, D.: Stratený symbol
Príbeh knihy sa odohráva v časo-
vom rámci 12 hodín a od prvej
strany čitatelia pocítia hrôzu,
keď budú sledovať suverénneho
Róberta Langdona pri jeho no-
vom objave v nečakanom pro-
stredí. Stratený symbol je plný
prekvapení

OBECNÁ KNIŽNICA JE
OTVORENÁ

KAŽDÝ PIATOK
OD 1600  DO 1900 h

Ľudmila Horváthová

MOJA NAJ KNIHA

Hlasujte za svoju najobľúbenejšiu  knihu! Pod heslom Moja naj kniha beží
súťaž na STV, do ktorej sa už zapojili i niektorí čitatelia našej knižnice.
Hlasuje sa od 25. apríla 2010 do 31. októbra 2010. Hlasovať môžete
vyplnením hlasovacieho lístka, ktorý nájdete v ktoromkoľvek kníhkupectve
Panta Rhei, ale i v našej knižnici. Vyplnený hlasovací lístok pošlite na
adresu Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45  Bratislava, heslo: moja
naj kniha, alebo odovzdajte v našej knižnici. Hlasovať môžete aj na
internetovej stránke  www.mojanajkniha.sk.

Veľa šťastia pri výhre !
Ľudmila Horváthová

OTVÁRACIE
HODINY

OBECNÉHO
MÚZEA

V ABRAHÁME

1. august 2010
5. september 2010

3. október 2010
7. november 2010
5. december 2010

vždy od 1500 do 1800h


