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Dziewczyny, Kobiety, Dziewuchy!

Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Stwierdziliśmy, że 
skoro drzemie w Was tak ogromna siła, to nie możemy pozwolić na to, żeby pozo-
stała ona niezauważona! Stworzyliśmy zestaw idealny dla KAŻDEJ z Was, w którym 
oprócz książki znajdziecie bluzę „SILNA”! Jest ona jak peleryna Supergirl. To dzięki 
niej bohaterka była w stanie nieść pomoc ludzkości i stawać w obronie słabszych. 
Bluza, którą Wam przedstawiamy jest komfortowa, miękka i trwała. Praktyczny 
kaptur ochroni Was przed wiatrem, a Wasze delikatne, silne dłonie nie zmarzną 
dzięki dłuższym rękawom i ściągaczom z otworami na kciuki. Każdy detal bluzy 
został przemyślany, bo zasługujecie na to, co najlepsze. Bo jesteście najlepsze!

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy Zuzannę Burkowską, znaną z kanału  YouTube 
Kulturalna Szafa oraz fotografa Kubę Pokrzywniaka. Efektem tej współpracy są 
zdjęcia ukazujące moc drzemiącą w kobietach. Inspiracją do sesji były silne kobiety, 
które spełniają swoje pasje wbrew stereotypom.

Tak powstał wyjątkowy zestaw dla wszystkich dziewczyn.

Co zawiera nasz zestaw?

W ekologicznym kartonie, otulona delikatną bibułą, skrywa się bluza gotowa do 
działania! Działania właśnie z Tobą!  Oprócz bluzy w zestawie znalazł się egzem-
plarz opowiadań „Silna”, autorstwa sześciu Polskich autorek: Anny Cieplak, Natalii 
Fiedorczuk, Anety Jadowskiej, Katarzyny Bereniki Miszczuk, Agnieszki Płoszaj 
i Dominiki Słowik.



O książce:

Zbiór opowiadań „Silna” to feministyczny głos w polskiej literaturze. Sześć Autorek, 
sześć kobiet pisze dla dziewczyn, kobiet, dziewuch. Mocne i inspirujące.

W zbiorze nie zabrakło opowiadań zaangażowanych społecznie, o toksycznych 
relacjach, dotykających kwestii LGBT+. W zbiorze znajdziemy też kryminał policyj-
ny z wątkiem paranormalnym, duchy, baśń o sile, którą trzeba znaleźć w samym 
sobie, a także walkę kobiet przeciw panującemu systemowi, przywołującą klimat 
powieści Margaret Atwood.

Każde kolejne opowiadanie zabierze Cię w nową podróż emocjonalnym 
rollercoasterem, na którego końcu czeka potężna dawka wiary w siebie. 
Tylko Ty decydujesz, co oznacza dla Ciebie siła. Ogromnie polecam!

Marta Lis — PannaFox

Patroni: 

Zestaw SILNA XL
Bluza w rozmiarze XL | Książka – autorki: Anna Cieplak, Natalia Fiedorczuk, Aneta Jadowska, Katarzyna 
Berenika Miszczuk, Agnieszka Płoszaj, Dominika Słowik| projekt okładki: Magdalena Jackowska | 
Wydawnictwo Zielona Sowa | ilość stron: 240| format: 128x198 | Wiek czytelnika: 15+
| EAN: 5902860455264 | cena: 179,99 zł 

Zestaw SILNA XXL
Bluza w rozmiarze XXL | Książka – autorki: Anna Cieplak, Natalia Fiedorczuk, Aneta Jadowska, Katarzyna 
Berenika Miszczuk, Agnieszka Płoszaj, Dominika Słowik| projekt okładki: Magdalena Jackowska | 
Wydawnictwo Zielona Sowa | ilość stron: 240| format: 128x198 | Wiek czytelnika: 15+
| EAN: 5902860455257 | cena: 179,99 zł

https://www.zielonasowa.pl/zestaw-silna-xl.html
https://www.zielonasowa.pl/zestaw-silna-xxl.html

	_GoBack

