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Wczoraj (18.04.2017) ogólnopolską premierę miała nowa książka Hanny Greń ''Jak Kamień w
wodę''. Już w najbliższy piątek, 21 kwietnia w skoczowskiej bibliotece będzie można spotkać
się z autorką książki.

Hanna Greń urodziła się w Wiśle w 1959 roku i w Wiśle-Równe mieszkała do osiemnastego roku życia, kiedy to wraz
z rodziną przeniosła się do Bielska- Białej. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach, w 1989 roku obroniła
tytuł magistra. Pracowała jako księgowa, przez dwadzieścia lat prowadziła biuro rachunkowe. Jej hobby to szycie,
haftowanie, wędkowanie i zbieranie grzybów. W 2014 roku debiutowała książką "Cień sprzedawcy snów", rok później
wyszła jej kolejna powieść "Cynamonowe dziewczyny". W 2016 roku ukazała się powieść "Otulone ciemnością". W
2017 roku planowane są premiery dwóch książek: "Jak kamień w wodę" oraz "Światełko w tunelu".

Opis książki: „Jak kamień w wodę”
Tylko ode mnie zależy twój los. Gdy w środku nocy usłyszysz szmer za oknami, to będę ja, i gdy w
słońcu nagle pochłonie cię cień, to też będę ja. Nie uciekniesz przede mną.
Kiedy Kornelia zaczyna otrzymywać tajemnicze listy z pogróżkami, uważa to za głupi dowcip. Żyje na
uboczu, nie wchodząc nikomu w drogę i nie nawiązując żadnych bliższych relacji z innymi ludźmi, kto
więc mógłby życzyć jej śmierci? Jednak sytuacja staje się coraz poważniejsza, dlatego kobieta podejmuje
decyzję o zgłoszeniu się na policję.
Nie jest to dla niej łatwe - jej dotychczasowe kontakty ze stróżami prawa nie należały do
najprzyjemniejszych. Mężczyzna, którego przed laty oskarżyła o próbę gwałtu, sam był policjantem, a
jego koledzy nie wierzyli, że mógł dopuścić się przestępstwa.
W wyniku zbiegu okoliczności kobieta natrafia na posterunku na tego samego funkcjonariusza, który
niegdyś próbował ją zdyskredytować, aby chronić swojego przyjaciela. Mimo wrogiego nastawienia, to
właśnie ten mężczyzna może okazać się dla Kornelii jedyną nadzieją.
Zapraszamy na spotkanie autorskie z Hanną Greń promujące jej najnowszą powieść - piątek, 21 kwietnia 2017,
Biblioteka Miejska w Skoczowie godz. 17:00
KONKURS:
Dla naszych czytelników mamy konkurs w którym wygrać można egzemplarz książki "Jak kamień w wodę",
aby go zdobyć należy w komentarzu pod tym artykułem jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie: jaki tytuł
będzie nosić kolejna powieść pisarki. Wygrywa ten, kto jako pierwszy odpowie prawidłowo.
(red)
Konkurs zakończony!
Książka wędruje do miksereczek. Uznaliśmy, że tytuł serii nie jest niezbędny do poprawnej odpowiedzi na
konkursowe pytanie - wystarcza by zidentyfikować powieść. Odebrać książkę można w siedzibie redakcji (Skoczów,
Wałowa 3) w dniach: pon-pt od 8-16.
Książka pod patronatem OX.PL

Książka "'Jak kamień w wodę. Polowanie na Pliszkę'' wydana została przez Wydawnictwo Replika. Powieść można
zakupić na stronie Wydawnictwa Replika.

