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Wiadomości » Literatura » Horror na Roztoczu

Horror na Roztoczu
Już 11 kwietnia kończy się przedsprzedaż publikacji „Horror na Roztoczu”. Jest to zbiór 17

opowiadań grozy, inspirowanych snami inicjatora przedsięwzięcia. W projekcie bierze udział 11

pisarzy oraz 13 ilustratorów.

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 Pietraszek

Jak próbują zachęcić do zakupu książki wydawcy?

Udostępniając liczne atrakcje, między innymi wystąpienia w publikacji jako postać epizodyczna czy

przeprowadzenie akcji jednej z historii przez wybraną miejscowość z Roztocza. 

Jeśli Ty także pragnąłeś kiedyś pojawić się w książce, teraz jest niepowtarzalna okazja.

Projekt zapowiada się bardzo obiecująco, dlatego serdecznie polecamy zapoznanie się oraz udział. Więcej

informacji na www.horrornaroztoczu.pl

Przemysław  'Jok' Grzesiak – 8 mar 2014, 22:18

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
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