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Když vyrostete v sirotčinci na zaostalé planetě Písečnice,
nemáte zrovna super vyhlídky. A je úplně jedno, že se v
dolech vykopaných mimozemskou rasou pod obřím
kráterem vyznáte jako nikdo jiný. Můžete tak akorát snít,
že jednou pojedete do Hlavního Města. Ledaže…
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Ledaže by se k vaší planetě blížila neznámá mezihvězdná
loď a vy jste dostali pozvánku na palubu. To si potom
musíte vybrat: Navždy odletět a studovat na vesmírné
akademii pro tajemné pátrače, nebo zůstat a pokusit se
odhalit tajemství své minulosti.
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Pomozte mi vydat knížku Písečníci a bludný asteroid.
Jak? Kupte si ji na
https://www.startovac.cz/projekty/pisecnici‐a‐bludny‐
asteroid/

Pomozte mi vydat knížku Písečníci a bludný asteroid.
Jak? Kupte si ji na
https://www.startovac.cz/projekty/pisecnici‐a‐bludny‐
asteroid/

Jak funguje Startovač?

Jak funguje Startovač?

1. NENÍ to charita – za své peníze si kupujete knihu a předměty
s ní spojené (třeba odznak).
2. Je to HOP nebo TROP. Projekt se realizuje – a kniha vyjde –
jen pokud se podaří sehnat celou částku. V opačném případě
se všechny peníze vrací přispěvatelům.
3. NABÍDKA je časově omezená – v tomto případě do 10.
dubna 2018.
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