Wygraj książki Wydawnictwa Insignis!
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Gustujesz w książkach przeznaczonych dla młodych czytelników lub chcesz podsunąć
ciekawą lekturę swojemu dorastającemu dziecku? Sięgnij po pozycję „Księżniczka incognito”
autorstwa Connie Glynn. To pierwsza część cyklu powieściowego dla młodzieży pod tytułem
„Kroniki Rosewood”. Jeśli szukasz czegoś mocno ironicznego i podszytego czarnym humorem
- mamy propozycję! Prosto od twórcy uwielbianego i docenionego serialu Netfliksa „BoJack
Horseman”: "Ktoś, kto będzie cię kochał w całej twej nędznej glorii" to niebanalny zbiór
opowiadań o miłości – najlepszej i najgorszej rzeczy we wszechświecie. Obydwie książki od
Wydawnictwa Insignis można dziś wygrać w naszym konkursie.

Która dziewczynka nie marzy o tym, by być księżniczką?
Na różnych etapach dzieciństwa wiele dziewczynek marzy o tym, by zostać
księżniczką i żyć w zamku, otoczona służbą. Tak też jest w przypadku Lottie Pumpkin,
zwykłej 14-latki, która trafia do elitarnej szkoły Rosewood Hall w ramach programu
stypendialnego. W tej samej szkole zaczyna uczyć się prawdziwa księżniczka, Ellie
Wolf z królestwa Maradawii, która przeciwnie do rówieśniczki jest już zmęczona
etykietą, jaką musi przestrzegać na królewskim dworze.
Spotkanie w internacie uświadamia dziewczynkom, że każda marzy o tym, co ma
druga. Ellie chce wieść życie zwykłej nastolatki, a Lotti księżniczki. Wpadają więc na
szalony pomysł, by zamienić się tożsamością. Nie zdają sobie tylko sprawy z tego, że
ktoś odkryje ich sekret, a w murach szkoły Rosewood Hall żadna tajemnica nie
pozostaje nią zbyt długo.
Co wyniknie z pomysłu nastolatek? Czy każda doświadczy w końcu tego, czego
pragnie? Jakie jeszcze sekrety skrywają mury prestiżowej szkoły? Sięgnij po książkę
„Księżniczka incognito”, a poznasz odpowiedzi na te pytania.
Opowiadania w stylu BoJacka
Napisane z ciętym czarnym humorem – znakiem rozpoznawczym BoJacka Horsemana
– opowiadania Boba-Waksberga doprowadzą cię do śmiechu, płaczu i emocjonalnego
rozedrgania, pozostawiając w niewygodnie rozkosznym uznaniu dla twórcy. W
"Przenajświętszej i najpomyślniejszej uroczystości" zaręczona para młodych ludzi
zmuszona jest uporać się z wsadzającymi nosa w nie swoje sprawy krewnymi, którzy
dyktują stosowną liczbę kozłów do ofiarowania podczas ślubu. "Przegapione
połączenie – m4w: mężczyźni szukają kobiet" to tragikomiczna opowieść o dwójce
singli dojeżdżających metrem do pracy, wciąż nie potrafiących nawiązać
upragnionego kontaktu. A w "Więcej ciebie, którym już jesteś" zmagający się z
trudnościami pracownik parku rozrywki utrzymanego w tematyce zmarłych
prezydentów dowiaduje się, że miłość może być genetycznie modyfikowana.
Epatująca surrealizmem, a jednocześnie wybitnie realistyczna narracja
Bob-Waksberga to zabójczą mieszanka humoru, romansu, fantazji i komentarzy na
temat współczesnej kultury oraz druzgocącej emocjonalnej bezbronności.

KONKURS
Mamy dla Was do rozdania dwie książki Wydawnictwa Insignis: "Księżniczkę
Incognito" oraz "Ktoś, kto będzie cię kochał w całej twej nędznej
glorii". Wystarczy, że odpowiecie na pytanie: Jaka przeczytana książka
najbardziej Was rozbawiła? Uzasadnijcie swoją odpowiedź i podeślijcie na adres:
konkurs.mk@um.krakow.pl do piątku, 29 maja do godz. 14. W tytule maila
wpiszcie KSIĘŻNICZKA lub BOJACK, w zależności od tego, którą książkę chcecie
wygrać. Nagrody będą do odbioru osobistego w siedzibie redakcji. Zwycięzców o
nagrodzie poinformujemy indywidualnie.
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