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WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ!

Już jest!
Ukazała się właśnie pierwsza (ale mamy nadzieję, że
nie ostatnia) książka Jakuba Celińskiego ucznia klasy III a naszego Gimnazjum. Książka
pojawiła się w największych księgarniach jako ebook!
Kuba przyznaje, że było z nią dużo pracy, ale dzięki
wsparciu wielu życzliwych osób jej publikacja stała się możliwa. Książka
uzyskała patronat Burmistrza Miasta Łuków, co jest dla Kuby ogromnym wyróżnieniem i przykładem na
to, że spełniane marzeń w naszym
mieście też jest możliwe.
Pomysł na książkę przyszedł Kubie do głowy pod
koniec listopada, wtedy też zaczął nad nią pracować. Pisało mu się tak dobrze,
że całą powieść ukończył już w ferie. Później przyszedł czas na liczne
poprawki. Głównym recenzentem był brat Kuby- Bartek, który bardzo mu pomógł,
aby ta książka prezentowała jakiś poziom. Następnym krokiem była okładka, którą
wykonała firma Expand Online. Na sam koniec pojawiła się miła wiadomość od
urzędu Miasta, że Burmistrz chętnie obejmie "Trybuta" patronatem.
Książkę Kuby można kupić we wszystkich księgarniach
internetowych, oto kilka z nich:
https://ridero.eu/pl/books/trybut/
 Ridero
https://ksiegarnia.pwn.pl/Trybut,726189748,p.html
 PWN
http://www.legimi.pl/ebook-trybut-jakub-celinski,b182560.ht&
 Legimi
https://www.swiatebookow.pl/ebooki/trybut-130030.html
 Świat Ebooków
A tutaj, co by was zachęcić, krótkie streszczenie J
Feliks
mimo młodego wieku przeszedł już bardzo wiele. Wcześnie stracił rodziców, a
kilka lat po tej tragedii zdiagnozowano u niego nieuleczalną chorobę. Nie
załamuje się, choć lekarze nie dają mu absolutnie żadnych szans. Postanawia
spełnić swoje największe marzenie  pragnie dotrzeć do miejsca ukrytego w sercu
Puszczy Amazońskiej. Pomysł wydaje się być niemożliwy do realizacji. Jednak
dzięki pomocy Edwarda Krajewskiego, uznanego reportażysty, sytuacja ulega
zmianie. Razem wyruszają w daleką podróż. Nie wiedzą, że Feliksowi grozi
ogromne niebezpieczeństwo.
Trybut
http://www.gim3.llu.pl

Kreator PDF

Utworzono 21 July, 2018, 03:56

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łukowie

to opowieść o przyjaźni, miłości, a przede wszystkim walce o swoje marzenia.
Kuba jesteśmy dumni! Serdecznie gratulujemy i
czekamy z niecierpliwością na kolejne&

http://www.gim3.llu.pl
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