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Horror na Roztoczu! Wyróżniony
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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:
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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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