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MAGDA STACHULA - AUTORKA BESTSELLERÓW SPOTKA SIĘ Z FANAMI
W BONARCE
15 maja o godz. 18:00 w Empiku w Bonarce odbędzie się spotkanie promujące najnowszą książkę
Magdy Stachuly – Oszukana. Autorka zdradzi największe tajemnice swojej powieści i rozwieje wszelkie
wątpliwości czytelników.
Magda Stachula zadebiutowała w 2016 roku i niemal natychmiast została okrzyknięta prawdziwym objawieniem polskiego thrillera. Jest ponadto uznawana za pionierkę gatunku domestic noir na polskim rynku.
Każda jej kolejna książka wzbudza duże zainteresowanie i jest szeroko komentowana.
W swojej najnowszej powieści Stachula opisuje losy dwudziestotrzyletniej Leny, która wspólnie ze swoim
chłopakiem i psem chowa się przed przeszłością w urokliwej willi nad jeziorem. Przed czym ucieka Lena?
I co jej grozi? O tym wszystkim będzie można porozmawiać z autorką książki na spotkaniu w Bonarce.

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
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zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m 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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