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DWORY ARABSKICH KSIĄŻĄT BEZ TAJEMNIC. SPOTKANIE Z MARCINEM
MARGIELEWSKIM W BONARCE
Marcin Margielewski, autor bestsellerów, powraca po przerwie z nową książką. „Zaginione
arabskie księżniczki” to poruszająca opowieść o blaskach i cieniach dworskiego życia w Arabii
Saudyjskiej. Na spotkanie z autorem zapraszamy 7 marca o godz. 16:00 w Empiku w Bonarce.
Marcin Margielewski odtworzył na podstawie świadectwa osoby, która przez większość życia
pracowała na dworach władców saudyjskich, niezwykłe historie księżniczek arabskich. Kobiet,
które decyzją swoich ojców, braci i mężów, czyli najbogatszych mężczyzn świata, zostały skazane
na to, by o nich zapomniano.
Jak w XXI wieku kobiety giną bez śladu? Dlaczego nikt ich nie szuka? Czy kobieta może
powiedzieć „nie”? Opowieść o bajkowym świecie, w którym jedna decyzja zmienia życie w
koszmar, została spisana przez autora w książce „Zaginione arabskie księżniczki”.

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, TK MAXX, 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.

Informacje: Plus Communication, ul. Ossowskiego 3a, 30-656 Kraków
Paweł Baryś, e-mail: p.barys@pluscommunication.pl

1

