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Fot. mat. prasowe

Już wkrótce światło dzienne ujrzy książka „Horror na Roztoczu" przygotowana przez 11 pisarzy oraz

13 ilustratorów. To zbiór 17 opowiadań literatury grozy, inspirowanych snami.

Akcja dzieje się między innymi w Zamościu, Krasnobrodzie, Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju, Kraśniku,

Hrubieszowie, Werbkowicach.

Twórcą pomysłu jest Łukasz Kiełbasa z Zamościa. Od wielu miesięcy zapisywał historie ze swoich snów. – Nazbierało

się ich ponad 50, a mnie od zawsze ciągnęło do pisania – wyjaśnia Kiełbasa. – Do projektu zaprosiłem świetnych

pisarzy i ilustratorów z regionu. Mają duże umiejętności, chociaż nie są jeszcze szerzej znani. Mamy nadzieję, że

pierwsza książka to zmieni i projekt spotka się z dużym zainteresowaniem – dodaje.

Akcja książki dzieje się na Roztoczu. Jest zapisana na ponad 250 kartkach formatu A4. W sumie to 17 różnych

opowiadań.

– Dla jednych to znajomy region, dla innych zupełnie nieznana kraina Polski. Dla każdego, miejmy nadzieję, po

przeczytaniu książki będzie to miejsce warte odwiedzenia i przeżycia koszmaru. Bo u nas koszmary są na porządku

dziennym – mówi pomysłodawca książki.

Twórcy zamieścili projekt w sieci i zorganizowali przedsprzedaż. W ten sposób zebrali już ponad 800 zł, które umożliwią

im wydanie książki. Chcą, aby trafiły do księgarni w całej Polsce. – Wsparło nas już ponad 25 osób. Każda osoba może

wybrać, czy w ramach podziękowania chce wystąpić w kolejnej historii w książce, czy otrzymać np. plakat lub

egzemplarz wydawnictwa – mówi Łukasz Kiełbasa. Jak dodaje, dużym zainteresowaniem cieszy się możliwość

wystąpienia w książce jako jedna z postaci mrocznej fabuły.

Przedsprzedaż książki trwa do 11 kwietnia. „Horror na Roztoczu" będzie można kupić od maja w cenie 27 zł za książkę

oraz 17 zł za wersję elektroniczną. Autorzy mają już pomyły na kolejne części opowieści, w której akcja również będzie

działa się na Roztoczu. 

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie akcji Polak Potrafi 
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W MM-ce jestem od początku projektu, czyli od 2008 roku W pracy

zaraziłem się nową pasją – kręceniem filmów. Po ciężkim dniu
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Uczennica SP nr 6 w Zamościu finalistką konkursu języka angielskiego

Julia Waśko uczennica klasy VI A została pierwszą w historii naszej szkoły finalistką konkursu
języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. więcej
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