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Uwaga! Horror na Roztoczu!

Redaktor: SŁ/materiał nadesłany   

04.03.2014.

Tylko do 11 kwietnia trwa nietypowe przedsięwzięcie –
akcja tworzenia oraz przedsprzedaży książki o tytule
"Horror na Roztoczu". Jest to zbiór 17 opowiadań grozy,
inspirowanych snami, których akcja dzieje się między
innymi w Zamościu, Krasnobrodzie, Tomaszowie
Lubelskim, Biłgoraju, Kraśniku, Hrubieszowie czy

Werbkowicach. 

Twórcą inicjatywy jest Łukasz Kiełbasa, pochodzący z Werbkowic mieszkaniec Zamościa. W
projekcie bierze udział 11 pisarzy, 13 ilustratorów oraz wiele innych osób. Mogą w nim
również uczestniczyć sami czytelnicy. Autorzy przygotowali dla nich liczne atrakcje, między
innymi możliwość zasponsorowania opowiadania, strony w książce, a nawet wystąpienia w
publikacji jako postać epizodyczna czy przeprowadzenie akcji jednej z historii przez
wybraną miejscowość z Roztocza.

Projekt został już sfinansowany z pieniędzy twórców, ale Łukasz Kiełbasa zapowiada, że jak
będą fundusze to uda się wydać drugi tom: "Wystarczy, aby naszą książką zainteresowało
się 200 osób i kupiło po jednej sztuce. Wtedy natychmiast zaczynamy pracę nad drugim
tomem, gdzie będzie jeszcze więcej mrocznych historii z Roztocza. Dlaczego? Bo to piękny
region i uważamy, że promowanie go to nasza misja, a ponadto kochamy dobre książki, w
szczególności horrory."

Autorzy opowiadań:
Piotr Paweł Strugała, Karolina Skrzek, Kalina Śmigielska, Inga Gumieniak, Gracjan
Marlikowski, Magdalena Godlewska, Marek Zychla, Renata Kiszczak, Marcin Wnuk, Ernest
Kiełbasa, Łukasz Kiełbasa.

Ilustratorzy:
Sebastian Bezeg, Anna Piątek, Kamil Jelinek, Piotr Fydryszek, Marta Fic, Angelika Niemiec,
Piotr Giełzak, Beata Bloch, Karolina Kwiatkowska, Paweł Mróz, Arkadiusz Twardowski,
Karolina Kościuk, Tomasz Pietraszak.

Nabyć książkę oraz zdobyć więcej informacji można na www.horrornaroztoczu.pl.
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1. Dodane przez kamil w dniu - 05-03-2014 00:55

 
 
wystarczy opisac biede i bezrobocie i juz mamy "horror na Roztoczu"  

2. Dodane przez milośnik roztocza w dniu - 05-03-2014 10:14

 

 
horror na Roztoczu pokazała ostatnia zima. Tam czas się zatrzymał w latach 50 i 60
ubiegłego wieku  
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Czytelnicy ocenią Książnicę Zamojską
Nowoczesny system do biopsji piersi
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Najbliższe wydarzenia:

Spektakl teatralny NA GODOTA
Marzec 5, 2014 (17:00)

Klub Batalionowy w Zamościu zaprasza
na koncert z okazji Dnia Kobiet
Marzec 7, 2014 (17:00)

Turniej Literacki z okazji Dnia Kobiet i
Mężczyzn
Marzec 8, 2014 (12:00)

19. edycja SACROFILMU
Marzec 8 (16:30) - Marzec 13, 2014

Łukasz Zagrobelny z koncertem z okazji
Dnia Kobiet
Marzec 9, 2014 (19:00)
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działa w Zamościu
Ekstremalna Droga Krzyżowa po raz

pierwszy na Zamojszczyźnie
Miączyn: Pili piwo, odpowiedzą za

narkotyki i znieważanie policjantów
Zaginął 14-letni Eryk Nieśpiał z Józefowa
Zamość obchodził dzień Żołnierzy

Wyklętych
Seniorzy z pomocą europosła wchodzą

w cyfrowy świat
Zamość: Marsz ku czci Żołnierzy

Wyklętych
Biłgoraj: Pijany mężczyzna pobił kobietę

kuflem
Zamość stawia na młodzieżowych

mediatorów

- Kultura -

Powieść "Wrzosowiska" już w sprzedaży
"Na Godota?" - spektakl w ZDK
Uwaga! Horror na Roztoczu!
Rozstrzygnięto 28. Konkurs Literacki

"Debiut". Publikujemy wyniki i zdjęcia
Tomaszów Lub.: "Brusno  (nie)istnienie

w kamieniu" - spotkanie z autorami
publikacji

- Sport -

Szachowe mistrzostwa gminy Zamość
Zamość: Rozstrzygnięto ligę LZS w

siatkówkę
Piłkarska reprezentacja polskich księży

najlepsza w Europie
Zamojscy księża Mistrzami Polski w

piłce nożnej
II miejsce zamojskich sędziów w

Turnieju im. A. Ostrowskiego w Chełmie

- Edukacja -

WSZiA ma 100 miejsc na kierunku
pielęgniarstwo

"The Young Guide of Zamość" w
Elektryku

Pierwszy językowy turniej wiedzy o
Zamościu

WSZiA otwiera drzwi nowopowstałych
gimnazjum i liceum

Polsko - Niemiecka szkoła powstaje w
Zamościu

- Fotorelacja -

Debiut 2014
Turniej charytatywny "Krok za krokiem"
Targi Slubne w Galerii Twierdza
BWA: Wystawa Krzemieniec
Zywa wystawa kijowskiego Majdanu

NEWSY - NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Udrycze Kolonia: Tragedia na drodze.
Zginęła kobieta z dzieckiem

Zamość: Kolejny przystanek zmienił
nazwę, tym razem na "Królowej Justyny"

Zamościanie sprawdzali swoją kondycję.
Zobacz zdjęcia z testu Coopera

WSZiA ma nowe władze
Studenci otrzymali tablety

NAJNOWSZE KOMENTARZE

horror na Roztoczu pokazała ostatnia
zima. Tam czas się zatr...
Więcej...
~ milośnik roztocza

wystarczy opisac biede i bezrobocie i juz
mamy "horror na Ro...
Więcej...
~ kamil

Gratulacje !!!
Więcej...
~ Zamościanin

Do przedmówcy. W 2013 roku, było
mniej, bo tylko kilka osób...
Więcej...
~ Arkadiusz Łygas

WOW Będzie zajefajnie 2 lata temu
uczestniczyłem w takiej d...
Więcej...
~ michaś

YEAH! W zeszłym roku uczestniczyłem w
EDK z Krakowa do Kalw...
Więcej...
~ Daniel

Miączyńskie buraki... Na Krym ich wysłać
niech im Rosjanie p...
Więcej...
~ wiechosta

mandat pewnie że łyknęli :)
Więcej...
~ lux

...Nawiązujemy nowe znajomości...
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powiedział ks. Piotr Szept...
Więcej...
~ sportowiec

Gratuluję refleksu, ja pierdzielę, pół
miesiąca minęło i mam...
Więcej...
~ szybki bil
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