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Uwaga! Horror na Roztoczu! Czy nasz region stanie się
nową stolicą literatury grozy?
Dodał: RN // 11 marca 2014 // Pozostałe // 0 komentarzy

HRUBIESZOWSKA POLECA
Prezentujemy kolejną część zdjęć budynków
i ulic Hrubieszowa, które przez dekady
zmieniły się nieodwracalnie lub wręcz
przeciwnie nie zmieni...
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Szpinak, feta i soczewica coś
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dla wegetarian
Tylko do 11 kwietnia trwa nietypowe przedsięwzięcie – akcja tworzenia oraz przedsprzedaży książki o tytule

Po długiej przerw ie w racam z

„Horror na Roztoczu”. Jest to zbiór 17 opowiadań grozy, inspirowanych snami, których akcja dzieje się

pow rotem do przepisów ...

między innymi w Kraśniku, Zamościu, Krasnobrodzie, Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju czy Hrubieszowie.

Ketchup domowy, bez

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

konserwantów
Co praw da do sezonu
pomidorow ego jeszcze daleko al...

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

Drożdżówka z parówką -

Łukasz Kiełbasa

szybka przekąska
Bardzo ciekaw y przepis na lekką

Ilustratorzy: Sebastian Bezeg, Anna Piątek, Kamil Jelinek, Piotr Fydryszek, Marta Fic, Angelika Niemiec,

przekąskę z w ykorz...

Piotr Giełzak, Beata Bloch, Karolina Kwiatkowska, Paweł Mróz, Arkadiusz Twardowski, Karolina Kościuk,
Królowa warzyw. Jej walory

Tomasz Pietraszek.

cenili już Egipcja...
Cebula zw yczajna - cebula

Projekt został już sfinansowany z pieniędzy twórców, aczkolwiek inicjator (Łukasz Kiełbasa) zapowiada

jadalna, (Allium c...

„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?

Reklama

Bo to piękny region i uważamy, że promowanie go to nasza misja, a ponadto kochamy dobre książki, w
szczególności horrory.”
FOTORELACJE

więcej

Jak próbują zachęcić do zakupu książki autorzy?
Udostępniając 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. Więcej informacji na www.horrornaroztoczu.pl
Projekt zapowiada się bardzo obiecująco, dlatego serdecznie polecamy zapoznanie się oraz udział. My już

Zobacz również f otograf ię ty godnia

zakupiliśmy nasze egzemplarze.
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Środa

12 Marzec 2014
Bernard, Alojzy, Grzegorz
Pow iedzenie na dziś: Broda mądrości nie odda
Św iat: 1972 – Ostatnie w ojska indyjskie opuściły
Bangladesz
Polska: 1999 – Wejście Polski do NATO
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Tw orząc ten portal chcieliśmy przede w szystkim dać

separuje od św iata zew nętrznego oraz daję chw ilę
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Babcia Jadzia Gotuje

możliw ość w yboru dostępu do informacji oraz treści

relaksu. Zapraszamy do działu Muzyka 6 - go dnia.

Video

Muzyka 6-go Dnia

Web New s

Po Godzinach

zw iązanych z miastem Hrubieszów jak i całym
regionem. Jak łatw o zauw ażyć na stronie będziemy
publikow ać rów nież informacje zw iązane z "życiem"

Babcia Jadzia to przemiła starsza pani która użyczyła
nam sw ojego imienia oraz starych zeszytów z
przepisami kulinarnymi do działu kulinarnego.

http://www.hrubieszowska.pl/artykuly/uwaga_horror_na_roztoczu_czy_nasz_region_stanie_sie_nowa_stolica_literatury_grozy,4521.html

2/3

12.3.2014

Hrubieszowska.pl :: Artykuły - Pozostałe - Uwaga! Horror na Roztoczu! Czy nasz region stanie się nową stolicą literatury grozy?

w internecie. Chcemy w yszukiw ać dla Was topow e

"Top link" to linkow nia gdzie dzielimy się z w ami i

tematy, tech now inki, ciekaw ostki oraz w iele innych

między sobą ciekaw ymi znaleziskami internetow ymi.

interesujących informacji, które są godne uw agi. Dla
rozluźnienia proponujemy tematy mniej pow ażne,
zabaw ne, czasem dziw ne i zaskakujące, oczyw iście

W "Dow nload" znajdziesz w szystko co jest
potrzebne św iadomemu internaucie.

czytane "po godzinach".
Możesz zostać w spółtw órcą portalu w ystarczy że
dasz znać o ciekaw ym temacie podeślesz nam sw ój
tekst lub napiszesz po prostu że chcesz nam pomóc.
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