''Uśpione królowe'' w konkursie!
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Wciągający kryminał połączony z romansem, sympatyczni bohaterowie, z którymi chce się
zostać na dłużej. Dowcipne dialogi, wartko tocząca się akcja. Taka w skrócie jest wznowiona
powieść Hanny Greń ''Uśpione królowe''. Możesz ją zdobyć!

W tym roku prawdziwy wysyp książek Hanny Greń - w kwietniu na półkach pojawiła się wydana przez Wydawnictwo
Replika powieść „Jak kamień w wodę” z dwutomowej serii „ Polowanie na Pliszkę”, a we wrześniu druga – „Światełko w
tunelu”. Zaś przed tygodniem premierę miało poprawione i rozszerzone wydanie debiutanckiej powieści Hanny Greń
- pierwszego tomu „Cyklu Wiślańskiego” – „Cień sprzedawcy snów” – teraz pod tytułem „Uśpione królowe”.
O czym są „Uśpione królowe”?
Jeśli nie mieliście jeszcze do czynienia z powieściami Hanny Greń – pora to zmienić! Tym bardziej, że jest okazja, gdyż
„Uśpione królowe” są wznowieniem debiutu pisarki pochodzącej z Wisły, a mieszkającej obecnie w Bielsku-Białej.
O czym jest książka? To kryminał połączony z romansem. Bohaterami książki jest dwójka policjantów nadkomisarz
Konrad Procner i komisarz Marcin Cieślar oraz dwie przyjaciółki Zena i Petra. Policjanci prowadzą śledztwo w sprawie
seryjnego zabójcy kobiet, który zabija głównie w Wiśle, choć do paru morderstw doszło również w innych miastach,
m.in. Cieszynie i Bielsku. Morderca nie ma z pozoru swojego modus operandi zbrodni, więc złapanie go wydaje się
być niemożliwe. Śledztwo nabiera rozpędu, gdy policjanci poznają dwie niezwykłe kobiety, Zenę i Petrę. Jak się później
okazuje, obie panie związane są w jakiś sposób ze sprawą…
Warto sięgnąć po tą powieść nie tylko z okazji wznowienia, nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z rodzimą
autorką, która akcję powieści umieściła na Śląsku Cieszyńskim. Warto przeczytać po prostu dlatego, że to przyjemna
książka i dobra rozrywka.

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 ], zaś we wrześniu druga część „Światełko w tunelu” (Pliszka powraca! ).
Uwaga konkurs!
Mamy dla Was trzy egzemplarze książki Hanny Greń – „Uśpione królowe”. Aby zdobyć jeden z nich, napisz w
komentarzy poniżej, jaki byłby idealny bohater kryminału pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego. Nagrodzimy trzy
najciekawsze odpowiedzi. Konkurs trwa do 1 listopada. Rozwiązanie konkursu we wtorek 2 listopada.
Konkurs zakonczony!
Ciekawych postaci u nas co niemiara. Być może któryś z autorów skorzysta z Waszych propozycji...? Gratulujemy
wygranej Użytkownikom: tygryska, sda1 i nickinny. Zwycięzców prosimy o przesłanie imienia i nazwiska na adres
konkurs@ox.pl. Po przesłaniu danych zapraszamy do redakcji po odbiór ksiażek. Ksiązki można odbierać do 30
listopada.
Czytaj również:
Spotkanie z Hanną Greń

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

Portal OX.PL jest patronem medialnym ksiażki.

Książka "'Uśpione królowe'' wydana została przez Wydawnictwo Replika. Powieść można zakupić na
stronie Wydawnictwa Replika.

