Wygraj książkę o magii w realnym świecie
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Harry Dresden. Pierwszy i zarazem jedyny w Chicago magiczny, prywatny detektyw. Okazuje
się że „zwyczajny” świat pełen jest istot dziwnych i magicznych. A Harry umie sobie z nimi
poradzić. Jak to robi? O tym opowiada seria książek Wydawnictwa Mag m.in. „Zimne dni”,
„Opowieść o duchach czy „ Zmiany’ a także serial nakręcony na podstawie tych powieści.

Po krótkim interludium w życiu po życiu, Harry Dresden podejmuje nową pracę i
zaczyna się zastanawiać, czy śmierć naprawdę była aż tak zła.
Nie da się zniszczyć dobrego maga – nawet jeśli on sam wolałby pozostać w tym
stanie.
Harry Dresden był przez lata jedynym zawodowym magiem w Chicago, ale zawarta w
desperacji umowa z Królową Powietrza i Ciemności zmusiła go do wzięcia się do innej
roboty – zawodowego zabójcy. Mab przywraca zdrowie prawie martwemu magowi i
daje mu pierwsze zadanie – sprowadzić śmierć na nieśmiertelnego. Próbując wykonać
tę niemożliwą misję, Dresden dowiaduje się o niebezpieczeństwie grożącym
Demonreach, żyjącej wyspie ukrytej na jeziorze Michigan. Prawdziwy cel i mroczny
potencjał tego miejsca mogą zniszczyć miliardy i wpakować Dresdena w najgorsze
tarapaty w jego życiu – gorsze nawet od bycia martwym. Czy to nie pokręcone?
Dręczony przez nowych wrogów i nękany przez starych, Dresden ma zaledwie
dwadzieścia godzin na nawiązanie kontaktów ze starymi sojusznikami, zapobiegnięcie
katastrofie i dokonanie niemożliwego, a przez ten cały czas moc, o którą się targował
– ale której nie miał zamiaru zatrzymać – napiera na jego duszę.
Magia. Potrafi zabić.
KONKURS
Macie szansę wygrać książkę "Zimne dni" Jima Butchera z serii opisującej
przygody Dresdena. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie: Dlaczego uważacie,
że to książka właśnie dla Was? Uzasadnijcie swoją odpowiedź i podeślijcie na
adres: konkurs.mk@um.krakow.pl do 26 czerwca do godz. 12. W tytule maila
wpiszcie tytuł książki, którą chcecie zdobyć. Nagrody będzie można odebrać
osobiście. Zwycięzców o nagrodzie poinformujemy indywidualnie.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

