Informacja prasowa
Kraków, 29 maja 2019 r.

SPOTKANIE Z JAKUBEM ĆWIEKIEM W BONARCE
Najnowsza powieść Jakuba Ćwieka „Szwindel” już w sprzedaży. W związku z promocją książki 30 maja
o godz. 18:30 w Empiku w Bonarce odbędzie się spotkanie autorskie. Czytelnicy będą mogli uzyskać
autograf i porozmawiać z pisarzem.
„Szwindel” – taki tytuł nosi najnowsza powieść Jakuba Ćwieka, pisarza, stand - upera i scenarzysty
debiutującego zbiorem opowiadań „Kłamca”, który obecnie doczekał się już pięciu kolejnych tomów i
multimedialnego uniwersum.
Najnowsza książka opowiada o tym, jak w zakładzie opiekuńczym umiera jeden z przywódców legendarnej
grupy oszustów. Synowi, którego opuścił, zostawia w spadku zeszyt. Są w nim nie tylko spowiedź,
ale również pieniądze i obietnica fortuny. By ją zdobyć, musi wejść w konszachty z byłym wspólnikiem ojca
w niechlubnym fachu i jego wciąż działającą grupą. Jest to opowieść o grupie oszustów, którzy wiedzą,
jak za pomocą darmowej kawy wyłudzić z konta kilka tysięcy, jak zgarnąć czynsz i kaucję za wynajęcie
nieswojego mieszkania. Szwindel to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia, która uświadamia,
jak działają oszuści i jak łatwo paść ich ofiarą. I że znajomość trików wcale przed niczym nie chroni.

BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości
komercyjnych w kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych
portfeli
nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m2 powierzchni użytkowej znajduje się
230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący
pomieścić 3200 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków
edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.
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