
R. KELÉNYI ANGELIKA író 

Az Álomgyár Kiadó szerződött írója, 11 regénye jelent meg eddig a kiadó gondozásában, melyek nagy 
részét történelmi-romantikus zsánerben írta. Új megjelenésű regénye, mely egyben egy regénysorozat 
első része, a Mennyei bűnök - Riva nővérek-sorozat, és a 19. századi Rómába kalauzolja el az 
olvasókat.  

Művei: https://bookline.hu/szerzo/r--kelenyi-angelika/12807248  

 

FÁBIÁN JANKA (Mezei Johanna) író 

Az írónő 1973-ban született, tizennégy éves korától Budapesten él. Egyetemre Miskolcra és 
Budapestre járt, ahol angolt, történelmet és franciát tanult. Jelenleg angol-francia nyelvtanárként 
dolgozik. Írói munkásságának elején saját kiadásban jelentette meg könyveit. 

Az írónő szerdai és pénteki (esetleg szombati) napokon vállal előadásokat. Beszélgetőtársat, kérdezőt 
vagy moderátort szeretne kérni a programokhoz, és vállal dedikálást is (könyvárusítást nem). 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/fabian-janka/133208  

 

VASS VIRÁG író, újságíró 

Tizenhét éves kora óta publikál, akkor indította a Képes Újságban Kisgeneráció címmel rovatát. A 
rendszerváltás idején érettségizett, külföldi tudósítók mellett tolmácsolt. Angolul, németül, oroszul és 
franciául beszél. A magyar változásokat a nemzetközi sajtó szemével bemutató riportjával - már a 
Külkereskedelmi Főiskola hallgatójaként - nyerte meg 1991-ben azt a jeligés pályázatot, amely 
egyszerre hozta számára a Magyar Nemzet, a Magyar Narancs és a Nők Lapja állásajánlatát. Ez 
utóbbinál előbb rovatvezetőként, majd főmunkatársként dolgozott. Huszonöt évesen már az akkor 
legnagyobb példányszámban fogyó hetilap főszerkesztő-helyettese volt, egyben a Szonda Ipsos adatai 
szerint a legolvasottabb szerzője is. 

2000-ben elnyerte a Magyar Újságíró Szövetség legjobb 35 évnél fiatalabb újságíróknak járó Flekk 
díját. 2001-ben alapító-főszerkesztőként indította útjára a negyven országban megjelenő Elle magazin 
magyar kiadását, amelynek munkájában ma már kreatív tanácsadóként vesz részt, hogy 
visszatérhessen régi szenvedélyéhez az íráshoz. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/vass-virag/225264 

 

BORSA BROWN (Szobonya Erzsébet) író 

Vácott született és ma is ott él, tanulmányait is a városban végezte. Iskolás korában jött rá, hogy az 
irodalom és a történelem számára szent dolog. Hamar elkezdte vonzani a képzelet világa, mégis egy 
reálisabb hivatás felé vette az irányt. Orvos akart lenni, pszichológus. Sajnos nem sikerült, de aki 
elolvassa írásait, az láthatja, hogy az emberi lélek boncolgatása a fő témája. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/borsa-brown/12762604  
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SZAKÁCS ZSUZSA (Nógrádi Szofi) TV bemondó, riporter, író 

A szerző több mint 20 évig egy városi televíziónál dolgozott, majd megelégelve a szürke 
hétköznapokat belevágott egy nagy kalandba, amely élményből később megszületett első 
regénye.  

„Mi késztet egy – a külső szemlélő által sikeres, szép, mosolygós, szakmailag elismert - NŐT, 
úgy az 50. év környékén, hogy felszámolva (szinte) mindent, kövessen egy utat…amit nem is 
volt könnyű meglelni. Érzések, gyötrődések, keresgélések…gondolatok és napi 
gondok…mindez lebilincselően „szakisan”, nevettetőn és elgondolkodtatón. 

Aztán előkerül egy régi kép és vele egy érzés…meleg nyári szél, terméskő a talp alatt, 
lenvászon ruha hűvös érintése és vízszag…Lassan körvonalazódik a terv, hogy ez az érzés 
újra visszajöjjön.” 

Művei: 

Szoltántó Szisília! - csakis Szicília! ; Nógrádi Szofi naplója 

Újraföstve - Nógrádi Szofi naplója 
 

 

SZABÓ NORBERT ÁDÁM Guinness és világrekorder, motivációs előadó, coach 

„Teljes Szívvel” – Motivációs előadás 

Szabó Norbert Ádám és hűséges társa Kele, 2016 januárjában, közel 6 évnyi felkészülés és munka 
után, életük eddigi legnagyobb álmát valóra váltva, 85 nap alatt 6500km-t megtéve átszelték az Atlanti 
óceánt. Megálmodták, megtervezték és az akadályokat kitartással és életerővel leküzdve, véghezvitték 
céljukat, a világon elsőként, Guinness Rekordot felállítva átevezték Földünk második legnagyobb 
óceánját. Mióta Norbert hazatért Magyarországra, kalandos, filmbetétekkel színesített, képes 
élménybeszámolóval egybekötött motivációs előadását már közel 2000-en hallották. Expedíciójának 
több mint 6 éves tapasztalataiból, sikereiből és kudarcaiból mindenki számára tartogat valamilyen 
értékes üzenetet, céljának megvalósítása pedig élő példája lehet mindazoknak, akik azt mondják, hogy 
a lehetetlen nem létezik. 

Inspiráció, motiváció, stratégia és egy rendszer, aminek segítségével bárki a nyomába eredhet, és 
elérheti azt, amit igazán szeretne! „Hiszen életünket élni, csak Teljes Szívvel érdemes!” 

 

BENKŐ LÁSZLÓ író 

Főként történelmi regények, illetve kiemelt történelmi személyiségek életregényének írásával 
foglalkozik, de írói álnevek alatt romantikus könyvei is megjelentek. Eddig 42 kiadott kötetet jegyez. 

Talán az Önök könyvtárában is megtalálható a Tatárjárás, a Honfoglalás, a Szent László trilógia, 
 a Viharlovasok pentalógia, a Zrínyi család három meghatározó személyiségéről írott életregények, 
illetve A spanyol grófnő, és a Drezdai emberünk. 
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Amennyiben író-olvasó találkozó, vagy bármely történelmi tárgyú előadás keretében személyére és 
eddigi munkájára esetlegesen érdeklődés mutatkozik, szívesen áll rendelkezésünkre. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/benko-laszlo/1545  

 

LŐRINCZ L. LÁSZLÓ író, nyelvész, műfordító 

Leslie L. Lawrence, illetve Frank Cockney néven is ismert író, orientalista, műfordító. 

Középiskolai éveit Kaposváron, a Cukor— és Édesipari Technikumban fejezte be, majd az ELTE 
BTK történelem-mongol szakán szerzett diplomát 1962-ben. Később a Magyar Tudományos 
Akadémia Orientalisztikai Munkaközösségének tagja, a Kelet-kutató intézet tudományos 
főmunkatársa, az ELTE előadója. 1967 óta a nyelvtudományok kandidátusa. 

Tanulmányai során hosszú éveket töltött a Távol-Keleten, ösztöndíjasként tanult az ulánbátori Állami 
Csojbalszan Egyetemen, valamint a bonni Friedrich Wilhelm Egyetemen. A tibeti és a mongol folklór 
és irodalom, valamint e népek történelme képezi tudományos munkásságának fő területeit. Mintegy 
100 tudományos cikke jelent meg e témakörökben, ezen kívül burját és mongol eposzokat fordít. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/lorincz-l--laszlo/78095  
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