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"Horror na Roztoczu" - zobacz
ILUSTRACJE książki

Myślałeś, że Roztocze to lasy, łąki i koniki polskie? Skąd. To miejsce dosłownie
koszmarne. Książka "Horror na Roztoczu" Cię o tym przekona.
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Okładka książki (z lewej) i ilustracje do niej. W przedsięwzięciu udział wzięło jedenastu autorów, a całość
zilustrowało trzynastu rysowników.

Wszystko zaczęło się od snów Łukasza Kiełbasy. Snów strasznych. Kiełbasa postanowił je zapisywać.
A kiedy już zapisał pięćdziesiąt, doszedł do wniosku, że byłaby z tego niezła książka. Zabrał się za to
w 2013 roku. Część koszmarów przerobił na opowiadania sam, pozostałe wykorzystali znajomi
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pisarze. Zostały zebrane w jeden tom, a ponieważ Kiełbasa jest mieszkańcem Zamościa, akcja
opowiadań dzieje się na Roztoczu. Zgodnie z tytułem: „Horror na Roztoczu”. W książce, która ukaże
się w kwietniu lub maju, straszy w Zamościu, Kraśniku, Szczebrzeszynie, Tomaszowie Lubelskim,
Biłgoraju i Hrubieszowie. 

Zastanawiacie się, co w Kraśniku – oprócz ponurego dworca PKS, rzecz jasna – może straszyć? Otóż
straszyć może zamek, w którym dzieją się niespotykane rzeczy. – Przyjeżdża do niego kamerzysta,
który ma nagrać wesele – zdradza część fabuły jednego z opowiadań autor projektu. 

Więcej dowiecie się z książki, prace nad nią dobiegają końca. Żeby zawierający siedemnaście
mrocznych historii "Horror na Roztoczu" ujrzał światło dzienne, potrzeba jednak pieniędzy. Te, które
wyłożyli z własnej kieszeni sami literaci, nie wystarczyły. Fundusze zbierane są więc od darczyńców
na stronie polakpotrafi.pl. Cel: zebrać 18 tys. zł. To wersja maksimum, bo 5 tys. zł powinno pokryć
koszty. Na razie udało się zebrać 1,2 tys. zł z tej kwoty. Zachętą dla wpłacających ma być to, że za
pewną kwotę sponsor może pojawić się w książce jako postać epizodyczna.
Może również wybrać miejscowość, przez którą podróżować będą bohaterowie. I spokojna głowa:
nawet najbardziej sielankową wieś pisarze zamienią w drugą Transylwanię. Bo o tym, że Roztocze
może budzić grozę, Kiełbasa przekonał się już dawno temu. 

– Kiedy byłem młodszy, jeździliśmy z bratem po Roztoczu w poszukiwaniu opuszczonych domów.
Naprawdę, momentami było przerażająco – opowiada. – Ciemno, głucho, stare chałupy w środku
lasu, mieszkańcy z siekierami ociekającymi krwią po zabiciu kury. Nie wiadomo było czasem, czy
pogadać z nimi, czy uciekać. 

Polub nas na Facebooku z wzajemnością :)
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Czytelnik (gość)

Znowu jakieś wypociny chorego umysłu chcącego zarobić kasę, a przedtem upraszającego się o datki na
ten\"hit\" :(

odpow iedz

Zaloguj się  / Zarejestruj się!

Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Dodaj komentarz

Napisz komentarz...

Podpis

Wpisz kod  podziel się na facebooku

  0 0

Komiks - Lublin #33

Kliknij w obrazek, aby zobaczyć całość:

Jak objawia się mukowiscydoza u dzieci?

Mukowiscydoza to stosunkowo mało znana choroba. Jakie są...

Dieta oczyszczająca - zasady

Oczyszczanie organizmu z toksyn stało się modne,...

Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Zamościa rozstrzygnięty.
ZDJĘCIA

W piątkowy wieczór w hotelu Mercure w Zamościu odbyła się...

Gaz łupkowy na Zamojszczyźnie: Jedni protestują a inni organizują
wiece...

W sobotę w Żurawlowie (gmina Grabowiec) protestujący tu...

Wydarzenia dnia
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Wichury nad Lubelszczyzną: Pozrywane dachy i powalone drzewa

Strażacy w naszym województwie interweniowali blisko 200...

Dodaj swój artykuł!

Spotkało cię coś ciekawego? Wyślij tekst i zdjęcie!

Dodaj artykuł

Podobne ogłoszenia

Przegląd wydarzeń tygodnia w Lublinie i regionie. ZDJĘCIA 
1

Gaz łupkowy na Zamojszczyźnie: Jedni protestują a inni organizują
wiece... 
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Wichury nad Lubelszczyzną: Pozrywane dachy i powalone drzewa 
1

Sport w Zamościu: nagrody dla najlepszych klubów, sportowców i
trenerów. ZDJĘCIA

Rutinoscorbin: Niektóre partie wycofane z obrotu 
3
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Ułamek Sekundy

Antonije Isaković, wybitny pisarz serbski, znany jest...

JAK DRZEWA Z TAJGI autor: Jan Dobraczyński

Wydanie Czytelnik, Warszawa 1986. Stan książki dobry....

59 bajek o zwierzętach - ebook

Sklep ebook-zimny.nextore.pl oferuje prasę, książki,...

"7 opowiadań o miłości i jedno inne" - Hanna Samson

Książka w bardzo dobrym stanie. "Książka warta śmiechu...

"Horror na Roztoczu" - co straszy w Kraśniku (GALERIA ILUSTRACJI)

Myślałeś, że Roztocze to lasy, łąki i koniki polskie?...

Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim. Potrzebne wsparcie w wydaniu książki

Jaromir Nohavica, Zbigniew Wałach, prof. Tadeusz Sławek,...

Zakochany Wrocław w opowiadaniach

Z Irkiem Grinem, pisarzem i redaktorem zbioru opowiadań...

Miłość miasta Wrocław

Z Irkiem Grinem, pisarzem i redaktorem zbioru opowiadań...
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Poczytalność: spotkanie z Łukaszem Orbitowskim

13 Listopada 2012
godz. 18:00

Rondo Sztuki, rondo Generała Jerzego Ziętka 1, 40-121, Katowice

Otrzęsiny EiA i Arch - Horror Party

17 Października 2013
godz. 21:00

AK PG KwadratowaGdańskul. Siedlicka 4

Niski nakład: POP-frakcja młodej literatury

4 Stycznia 2007
godz. 18:30

Klub czytelniczy KP - spotkanie z książką "Drogie życie" Alice Munro

30 Listopada 2013
godz. 16:00

MiTo art café books, Ludwika Waryńskiego 28, 00-650, Warszawa
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