Warszawa, 4 października 2016 r.

Nagrody Nobla 2016: Haruki Murakami i Greccy Wyspiarze faworytami
bukmacherów STS
Analitycy STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, wskazują Harukiego Marakami
za faworyta do tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Za każde postawione
100 zł na japooskiego pisarza można wygrad 440 złotych – kurs 5.50. Na Pokojową Nagrodę
Nobla największe szansę mają zaś Greccy Wyspiarze. Każdy gracz, który tak obstawi 100
złotych zdobędzie 220 złotych – kurs 2.50.

Pokojowa Nagroda Nobla
Analitycy STS przewidują, że Pokojowa Nagroda Nobla trafi do Greckich Wyspiarzy – kurs
2.50. Kolejne miejsce zajmują Juan Manuel Santos i Timoleon Jimenez przy kursie 4.25.
Papież Franciszek znajduje się na trzecim miejscu – kurs 5.00. Gdy ktoś postawi 100 zł na
papieża, a on otrzyma tegoroczną nagrodę, to wówczas wygrana wynosi 440 złotych.
Dalej w zestawieniu znajduje się kanclerz Niemiec Angela Merkel z kursem 12.00, aktorka
Susan Sarandon (kurs 100), żona George’a Clooneya – Amal Clooney (kurs 100) oraz
Angelina Jolie, której kurs wynosi aż 250. Oznacza to, że przy trafnym postawieniu na tę
kandydaturę 100 złotych do wygrania jest aż 22 000 złotych. Co ciekawe stawkę zamyka
kandydat na urząd prezydenta USA Donald Trump z kursem 500. Jeżeli jakiś gracz wskaże go
na tegorocznego laureata, stawiając 100 zł, a Komitet Noblowski przyzna nagrodę Trumpowi,
to wygrana wyniesie aż 44 000 złotych.

Literacka Nagroda Nobla
Zdaniem analityków STS największe szanse, poza Harukim Murakami, na otrzymanie
tegorocznej nagrody mają Syryjczyk Adonis – uznawany za najwybitniejszego żyjącego poetę
arabskiego – oraz Philip Roth, amerykaoski pisarz żydowskiego pochodzenia. Ich kursy to
odpowiednio 7.00 oraz 8.00. Najmniejsze szanse mają za to Ursula Le Guin oraz Marilynne
Robinson (z takim samym kursem – 50.00). Oznacza to, że każdy kto trafnie postawi 100
złotych na jedną z tych pisarek może zdobyd aż 4 400 złotych.
W zestawieniu bukmacherów STS znajdują się również Polacy. Gracz, który postawi 100 zł na
Adama Zagajewskiego – to w przypadku jego wygranej – otrzyma 2 376 złotych (kurs 27).

Jeśli jednak wskazana prawidłowo zostanie Olga Tokarczuk, to za każde 100 złotych można
wygrad 2 640 złotych.
Zauważamy, że zakłady bukmacherskie na tego typu wydarzenia cieszą się coraz większą
popularnością. Polacy są zainteresowani obstawianiem nie tylko wyników rozgrywek
sportowych, ale również zdarzeo kulturalnych czy społecznych. Jako największy – legalny –
bukmacher w Polsce przykładamy dużo uwagi do potrzeb naszych klientów, dlatego stale
rozszerzamy naszą ofertą – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.
Szczegółową ofertę z kursami Nagród Nobla znajdą Paostwo na www.sts.pl
Więcej informacji:
Paweł Rabantek
Doradca zarządu ds. PR
(+48) 603 870 044
pawel.rabantek@sts.pl
Łukasz Borkowski
Starszy Specjalista ds. PR
(+48) 519 871 423
lukasz.borkowski@sts.pl

