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Opowiadania grozy na Roztoczu
Do 11 kwietnia trwa akcja tworzenia oraz przedsprzedaży książki pt.

"Horror na Roztoczu". Jest to zbiór 17 opowiadań grozy inspirowanych

snami. Akcja opowiadań rozgrywa się między innymi w Zamościu,

Krasnobrodzie, Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju, Kraśniku, Hrubieszowie

i Werbkowicach.
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Twórcą inicjatywy jest Łukasz Kiełbasa, mieszkaniec Zamościa (pochodzący z Werbkowic). W projekcie

bierze udział 11 pisarzy, 13 ilustratorów oraz wiele innych osób.

Autorami opowiadań są: Piotr Paweł Strugała, Karolina Skrzek, Kalina Śmigielska, Inga Gumieniak,

Gracjan Marlikowski, Magdalena Godlewska, Marek Zychla, Renata Kiszczak, Marcin Wnuk, Ernest

Kiełbasa oraz Łukasz Kiełbasa.

Ilustratorami - Sebastian Bezeg, Anna Piątek, Kamil Jelinek, Piotr Fydryszek, Marta Fic, Angelika

Niemiec, Piotr Giełzak, Beata Bloch, Karolina Kwiatkowska, Paweł Mróz, Arkadiusz Twardowski, Karolina

Kościuk i Tomasz Pietraszak.

" 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." - zapowiada inicjator.

Autorzy próbują zachęcić do zakupu książki udostępniając

liczne atrakcje, m.in. możliwość zasponsorowania

opowiadania, strony w książce, wystąpienia w publikacji jako

postać epizodyczna czy przeprowadzenie akcji jednej z historii

przez wybraną miejscowość z Roztocza.
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  forum (2)       ocena (brak)

0 głosów

Udostępnij :    Śledzik    Facebook    GG    Twitter    Blip

Dodaj komentarzZgłoś błąd

20 godzin temu

20 godzin temu

~ Marek Z. 20 godzin temu

~ Bea 20 godzin temu

~ sasiadka.info 4 dni temu

~ yup 25 lutego 2014

bronek 25 lutego 2014

 

Odsłon: 49

tagi: roztocze, horror

Waszym zdaniem (2)

Skomentuj na forum:

Treść komentarza:

Na forum istnieje możliw ość oceny w ypow iedzi, można oddaw ać głosy pozytyw ne jak i negatyw ne.

Dzięki Tobie Forum może być lepsze! Klikaj w  ikonę kosza  aby zgłosić w pis do usunięcia z pow odu nadużycia.

d28-a6b

~ Bea  Chce kupić tą książkę? ale jak? 

brak ocen

9ed-879

~ Marek Z.  do ~ Bea  Tutaj już można znaleźć: polakpotrafi.pl/projekt/horror-na-roztoc

zu

brak ocen
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Forum jest miejscem wymiany informacji, komentarzy oraz rodzenia się inicjatyw. Eliminowane będą wszelkie wypowiedzi

zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie użytkowników portalu, członków redakcji

i innych osób. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, lecz nie dotycząca spraw osobistych.

Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj /Zarejestruj  się.

Wy dawca portalu zamojska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wy powiedzi zamieszczany ch przez uży tkowników Forum. Osoby  zamieszczające

wy powiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego ty tułu odpowiedzialność karną lub cy wilną.
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Ostatnie komentarze

Opowiadania grozy na Roztoczu

Tutaj już można znaleźć: http://polakpotrafi.pl/projekt/horror-na

-roztoczu
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Chce kupić tą książkę? ale jak?

czytaj forum

Spotkanie Katolickiej Wszechnicy Ludowej

Foto relacje ze spotkania w  Deszkow icach - http://sas

iadka.info/2014/03/czlow iek-nauka-w izja-kul-deszkow icach/

czytaj forum

Konferencja o inwestycjach

a co??? w ybierasz się? ;)

czytaj forum

71. rocznica wysiedlenia Grabowca i okolic

nareszcie mieli okazje sie spotkac i popic, bez takich imprez to

zycie w  Grabow cu byloby jescze nudniejsze

czytaj forum
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