Premiera nowej książki Hanny Greń ''Polowanie
na Pliszkę. Światełko w tunelu'' coraz bliżej!
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22 sierpnia w księgarniach pojawi się druga część dylogii ''Polowanie na Pliszkę'' Hanny Greń
zatytułowana ''Światełko w tunelu''. W oczekiwaniu na premierę mamy dla Was konkurs!

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" (poprawione i uzupełnione
wydanie nosi tytuł „Uśpione królowe”), rok później wyszła jej kolejna powieść "Cynamonowe dziewczyny". W 2016 roku
ukazał się trzeci kryminał tzw. „Wiślańskiego cyklu” - "Otulone ciemnością". 18 kwietnia 2017 roku premierę miała pierwsza
powieść z serii „Polowania na Pliszkę” - "Jak kamień w wodę" [Pisaliśmy: Jak kamień w wodę ].
Trzy pierwsze powieści Hanny Greń należą do gatunku kryminału, dwie kolejne są książkami obyczajowymi z wątkiem
kryminalnym. - Wydawnictwo Replika zaproponowało mi żebym napisała powieść obyczajową. Zauważyli, że
dobrze odbierane są właśnie wątki obyczajowe, które pojawiają się w moich książkach. Wtedy przyszła mi do
głowy postać Kornelii Pliszki i cała historia. Jednak mimo wszystko w stronę kryminału leciutko pozwoliłam sobie
dryfować. Wątek kryminalny jest tutaj tylko tłem dla wydarzeń. Nie jest aż tak istotny, chociaż również ma
wpływ na losy bohaterów – mówiła w kwietniu br. na spotkaniu z czytelnikami w skoczowskiej Bibliotece Publicznej
[Czytaj: Spotkanie z Hanną Greń] .
Najnowsza książka będzie drugą i ostatnią z dylogii „Polowania na Pliszkę”.
"Po ostatnich tragicznych wydarzeniach Gerard jest przekonany, że bezpowrotnie utracił to, co było dla niego najważniejsze.
Po Kornelii pozostał mu jedynie maleńki kot, którego kobieta zostawiła pod jego opieką przed ich ostatnim rozstaniem.
Okazuje się jednak, że ciało znalezione w domu Pliszki po pożarze należy do kogoś innego. Gdzie zatem podziała się Kornelia
i dlaczego nie daje znaku życia? Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy komisarz dowiaduje się, że jego koledzy
stawiają Kornelii absurdalne – jego zdaniem – zarzuty. Mężczyzna rzuca na szalę całą swoją zawodową przyszłość, żeby
udowodnić, że podejrzewana przez policję kobieta jest niewinna. Jednak żeby to zrobić, trzeba ją najpierw odnaleźć.
Rozpoczyna się polowanie na Pliszkę.." [opis wydawcy]

Książka, która od pierwszego zdania chwyta Czytelnika w pułapkę. Hanna Greń udowadnia, że w gatunku kryminału
obyczajowego staje się mistrzynią. Jest tu wszystko, co być powinno – pomysł, napięcie, klarowna konstrukcja, pełni
sprzeczności bohaterowie, intryga oraz to, co Czytelnicy lubią najbardziej − miłość. Uwaga! Od Światełka w tunelu nie można
się oderwać! Serdecznie polecam.
Agnieszka Lis
Nasączona zwrotami akcji kontynuacja losów Kornelii Pliszki zachwyca nieprzewidywalnością zdarzeń i głębią uczuć.
Smakowity torcik kryminalno-obyczajowy, z intuicją w roli wisienki. Przeczytajcie koniecznie!
Aneta Kwaśniewska, ksiazkiweterze.pl

Zobacz wywiad wideo z Hanną Greń: Gość OX.PL Hanna Greń

Konkurs!
Dla tych, którzy jeszcze nie zaznajomili się z pierwszą częścią – mamy „Polowanie na pliszkę. Jak kamień w wodę”. Książka
powędruje do osoby, która najlepiej uzasadni, dlaczego chce ją mieć. Konkurs trwa do 14.08. Odpowiedzi prosimy
zamieszczać pod tym artykułem w komentarzu.
Konkurs zakończony!

Książka wędruje do użytkowniczki bibi. Mamy nadzieję, że oderwie się Pani skutecznie od garnków :) Po odbiór książki
zapraszamy do siedzyby redakcji (Skoczów, Wałowa 3) od poniedziałku do piątku w godz. 8-16:00.

Książka pod patronatem OX.PL

Książka "'Światełko w tunelu. Polowanie na Pliszkę'' wydana została przez Wydawnictwo Replika

