
R. KELÉNYI ANGELIKA író 

Az Álomgyár Kiadó szerződött írója, 15 regénye jelent meg eddig a kiadó gondozásában, melyek nagy 
részét történelmi-romantikus zsánerben írta.  

Kazicbarcikán született, de jelenleg Budakalászon él. Az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán 
végzett, majd 2006-tól a Blikk Nők és Tina magazin külsős cikkírója volt. 2012-től a Nőkorszak.hu 
online magazin főszerkesztője. 2014-ben nyerte el a Terézanyu pályázat fődíját. Jelenleg 
hivatásszerűen regények írásával foglalkozik. Egy kilenc éves kislánya van, akit egyedül nevel. 

Előkészületben lévő regénye, melynek várható megjelenése 2020 márciusa lesz: A lánynevelde 2.  

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/r_kelenyi_angelika.html   

 

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://www.libri.hu/szerzok/fabian_janka.html   

 

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://www.libri.hu/szerzok/vass_virag.html  

 

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 
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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://www.libri.hu/szerzok/borsa_brown.html  

 

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 (Kovácsik Levente), 2016 januárjában, közel 6 évnyi 
felkészülés és munka után, életük eddigi legnagyobb álmát valóra váltva, 85 nap alatt 6500 km-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 

Szombathelyen született 1952-ben. Érettségi után a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, majd az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányaimat, és ez utóbbin kedvelte meg a történelmi 
regényekhez elengedhetetlenül szükséges írói felkészülő munkát, ami voltaképpen kiterjedt 
anyaggyűjtést, utánaolvasást jelent, válogatást a tudományos igénnyel megírt munkákban.  
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Fegyveres pályán dolgozott, s ennek keretén belül - hasznosítva pedagógiai végzettségét - 
felnőttoktatással is foglalkozott. 

A Magyar Írószövetség és a Történelmiregény-írók Társaságának (TRT) tagja. Főként történelmi 
regények, illetve kiemelt történelmi személyiségek életregényének írásával foglalkozik, de írói 
álnevek (Stella Mae, Marta Rovira, Clara Dubois, Isabel Oliveira, Kathleen Fraser, Marlene Wolf) 
alatt romantikus könyvei is megjelentek. Eddig 47 kiadott kötetet jegyez.  

Honfoglalás- és tatárjárás kori regényei, a "kalandozások koráról" megjelent ötkötetes Viharlovasok 
sorozat, valamint a Szent László és a Zrínyi trilógiák után jókora ugrással egészen a közelmúltba jutott 
A SPANYOL GRÓFNŐ című, második világháborús, illetve a rendszerváltás korában játszódó 
DREZDAI EMBERÜNK című regényeivel. Hogy meg ne feledkezzünk I. István király koráról, a VÉR 
ÉS KERESZT sorozattal benyomulni igyekszik a kereszténység felvételének zivataros évtizedeibe. Ezt 
a trilógiát majd egy zárókötet követi, melyben az István utáni lázadásokat és a véres belső háború okait 
próbálja megmutatni, Orseolo Pétert és Aba Sámuelt véve górcső alá. 

Amennyiben író-olvasó találkozó, vagy bármely történelmi tárgyú előadás keretében személyére és 
eddigi munkájára esetlegesen érdeklődés mutatkozik, szívesen áll rendelkezésünkre. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/benko_laszlo.html  

 

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://www.libri.hu/szerzok/lorincz_l_laszlo.html  és 
https://www.libri.hu/szerzok/leslie_l_lawrence.html   

 

BARÁTH VIKTÓRIA író 

1989-ben született Mezőtúron, majd kisgyermekként költözött családjával Budapestre. Vendéglátást 
tanult, sokáig a szakmában is dolgozott. 24 éves korában Németországba költözött, 4 évet élt 
Hannoverben. Hivatásszerűen írja regényeit, melyek az Álomgyár Kiadó gondozásában jelennek meg. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/barath_viktoria.html  
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ANNE L. GREEN (LIBOR ERZSÉBET) író 

Egy Szolnok megyei kis faluból költözött Budapestre. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti 
Főiskolán végzett gazdálkodási szakon logisztika szakirányon. Közel 10 évig dolgozott 
követeléskezelőként, jelenleg terjesztési vezetőként dolgozik. 

2015-ben jelent meg első könyve, A remény hajnala az Álomgyár Kiadónál, mellyel elnyerte a 2015-
ös év elsőkönyves felfedezettje díjat. Még ugyanebben az évben a második regénye is megjelent A 
sötétség fogságában címmel. 2016-ban érkezett A remény hajnalából megismert Alex története, 
az Eltitkolt múlt és annak kiegészítő novellája, az Elveszett jövő illetve a Viharos érzelmek című 
története. A váratlan fordulatokban bővelkedő romantikus-erotikus regényeiben az írónő sokakat 
izgató kérdésekre keres válaszokat. 2016/2017 telén megjelent a Törékeny vonzerő, mely 
a korábbiaknál is mélyebb érzelmekkel és borzongással bontakoztatja ki a két megsebzett szerelmes 
vívódásait. 2017 őszén pedig érkezik hatodik könyve Elvarratlan szálak címmel. Minden regénye az 
Álomgyár Kiadó gondozásában jelent meg. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/l_anne_green.html 

 

REBEKA JOHNSON író 
 
Rebeka 32 éves, ízig-vérig vidéki lánynak tartja magát. Mindig kedvelte a kreatív elfoglaltságokat, de 
csak most érett meg benne az elhatározás, hogy belevágjon egy könyv megírásába. Kezdő írónőként 
arra törekszik, hogy betekintést adjon az olvasóknak Japán titokzatos világába. Mindenki szeret 
időnként elbújni egy olyan helyre, ahol mások bőrébe bújva gondolatban izgalmas kalandokat élhet át. 
A könyv pont ez a hely. 

Magánkiadásban megjelent kötete: A sors tekercse 

 

TRUX BÉLA író 

1976-ban született Miskolcon. Családjával jelenleg is itt él, két gyermek édesapja. Informatikus 
diplomát szerzett, majd ebben a munkakörben dolgozott a B.A.Z. Megyei Büntetés Végrehajtási 
Intézet Informatika osztályán. A sorsnak köszönhetően lett író. 

Első regénye a kétkötetes Akkon sorozat első része, „A templomos lovag” a 2012-es Ünnepi 
Könyvhétre jelent meg. A folytatás, az „Akkon II. – Akkon ostroma” ugyanazon év októberében 
követte. Mindkét regény történelmi nagyregény, cselekményük a keresztes háborúk utolsó éveiben 
játszódik. 

Saját bevallása szerint a regényeiben nem díszletként használja a történelmet − magát a történelmet 
akarja megismertetni az olvasókkal. Írásait gyakran átszövi a spiritualizmus, és tele vannak okkult 
szimbolikával. 

A Történelmiregény-írók Társaságának (TRT) alapító tagja. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/trux_bela.html 
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Látványos képanyaggal támogatott Power Point előadások: 

A templomos lovagrend helye a középkor világában 

A templomos lovagok minden korban izgatták az emberek fantáziáját. De kik voltak ők valójában? 

Mesés kincsek birtokosai, harcos szerzetesek vagy máglyára való eretnekek? 

A templomos lovagrendet a keresztes háborúk legvéresebb időszaka hívta életre. Elit hadtesteik a 
Szentföld minden jelentős csatájában képviseltették magukat. 

De amikor a keresztesek végleg elveszítették uralmukat a tengerentúlon, számukra is leáldozott a 
szerencse. IV. Fülöp francia király a világ első koncepciós perében eretnekség vádjával felszámolta a 
rendet, és máglyára küldte a lovagokat. 

Ám a legenda tovább él. Számos titok és összeesküvés-elmélet kapcsolódik a nevükhöz, és még a 
szabadkőművesség is tőlük eredezteti magát. 

Az előadás tematikája: 

- A rend születésének előzményei 

- Középkori harcmodor 

- A lovagrend szervezeti felépítése 

- Hadviselés – fegyverek, várak és várostromok 

- 1291 – Akkon ostroma – a Szentföld elvesztése 

- A rend erőszakos felszámolása – a történelem első koncepciós pere 

Honvédelem Árpád idején – egy „jelentéktelen” nép Európa színpadán 

A Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából, a Miskolci Egyetemen tartott 
szakmai szeminárium nyitóelőadásának bővített változata. 

Az előadás tematikája: 

- A hazatérés 

- Keresztények vagy pogányok? 

- Eleink életmódja 

- A sztyeppei harcmodor 

- Eleink páncélzata és fegyverzete 

- Az ellátmány jelentősége az ütőképesség tekintetében 

- A lovak teljesítménye 

- Amit a sztyeppei népek adtak Európának 

- Az ország védelmi rendszere 

- „Elrendeljük… hogy a magyarok kiirtassanak” – a pozsonyi csata 

Virtuális utazás a XIII. századi Magyarországon − Kalandozás az Eretnek című történelmi regény 
szereplőinek nyomában. 

Mielőtt hozzákezdett az íráshoz, a szerző maga is bejárta, és lefotózta a regényben szereplő 
helyszíneket. Jelen előadás képanyagát saját fotóiból állította össze. 
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Az „utazást” a regényből összeválogatott felolvasás teszi színesebbé. Az Esztergomi Vártól egészen a 
boldvai református templomig tartó körutat olyan állomások tarkítják, mint Kiskunlacháza, ahol a mai 
napig él a kun öntudat, vagy az ócsai műemléktemplom, amin egyszerre érhetőek tetten a román és a 
gótikus építészet sajátosságai. Kitérőt teszünk Tarnaszentmária ősi templomához, a Cserépváralja 
közelében álló kaptárkövekhez, valamint Miskolc egyik büszkeségét, a Diósgyőri Várat is 
meglátogatjuk. De nem maradhat ki a Fertőrákos közelében álló Mithrász-szentély, és a zsámbéki 
romtemplom sem, ami sajátos betekintést enged a gótikus építészeti megoldásokba, valamint az ősi hit 
mementóit őrző Zalaháshágy, és a trianoni határok túloldalára került Domonkosfa temploma is. 

IV. (Kun) László és népe – a kunok Magyarországon 

IV. László királyunk a vérében hordozta a tragédiát. 

A tatárjárást követően az országba betelepülő kunok beházasodtak a királyi családba, amikor 1254-ben 
V. István frigyre lépett Szejhán, kun fejedelem Erzsébet nevű leányával (Kötöny király unokája). 
Kettejük gyermeke, IV. László tizennyolc éven keresztül viselte a magyar királyi koronát. A 
történetírás Kun László néven emlékezik rá. 

Szíve mindig is kétfelé húzott, s a tőle telhető legjobb igyekezete szerint próbált mindkét népének 
megfelelni. Ám magyar királyok és kun fejedelmek sarjaként elsősorban önmagával kellett harcot 
vívnia, miközben minduntalan olyan helyzetekkel szembesült, amelyekben nem létezhet jó döntés. A 
kisgyermekként megkoronázott király első perctől a hatalmasságok játékszere lett. 

Az előadás tematikája: 

- A mongol veszedelem 

- A kun probléma – a beilleszkedés nehézségei 

- A bugaci Aranymonostor 

- Kötöny fejdelem halálának következményei − a muhi csata 

- A kunok kultúrája, hadviselése és fegyverzete 

- A pápai legátus és a kun törvények – az ősi hit ütközése a római kereszténységgel 

- László király tragédiája 

 

PREA KIADÓ – KRIMI MA SOROZAT SZERZŐI 

A Prae Kiadó 2017-ben indította útjára Krimi Ma című sorozatát, amely a kortárs magyar krimi új 
témáit és hangjait kínálja az olvasóközönségnek. A sorozat valamennyi darabja olyan bűneseteket és a 
hozzájuk kapcsolódó egyedi nyomozást mutat be, amelyek szorosan összefüggnek a mai modern 
társadalmak problémáival és kihívásaival. A nagyvároshoz és a vidékhez való viszony, a nemekhez 
fűződő dilemmák, vagy éppen a feminista szálak legalább annyira hangsúlyosak e szépirodalomként is 
jelentős művekben, mint a térségi létből, a kelet- és közép-európaiságból fakadó sorskérdések. A 
kötetek egyszerre olvasmányos, újszerű regények, továbbá rétegzett, gondolatébresztő művek, 
amelyek közt a krimi olyan változatai is megtalálhatók, mint a bűnregény vagy a művelődéstörténeti 
krimi. 

Ha felkeltette könyvtáruk érdeklődését a sorozat vagy annak valamely darabja, és szívesen 
szerveznének író-olvasó találkozót valamely szerzőnkkel vagy szerzőinkkel, örömmel összekötjük 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Önöket vele/velük. Úgy véljük, az igényes, új kortárs magyar krimiirodalom az országban számos 
érdeklődő olvasó számára nyújtana jó olvasmányélményt.  

CSERHÁTI ÉVA  

1975-ben született, krimiíró és műfordító. 2005 óta foglalkozik a magyar irodalom spanyol nyelvű 
terjesztésével. Évekig egy vitorláshajón élt és dolgozott, a Földközi-tenger öbleiben olyan remek 
szerzőket fordított, mint Kaffka Margit, Polcz Alaine és Tóth Krisztina. A nők és a vitorlázás 
feszültséggel teli kapcsolata ihlette első regényét. Utazás közben fedezte fel Sue Grafton, Sarah 
Paretzky és P. D. James regényeit. Hatásukra gyilkos indulatait azóta krimiírásba öli, az alkotás feletti 
szorongását pedig futással oldja. 

A Sellő titka (2019) a szerző krimisorozatának első kötete. 

MÉSZÖLY ÁGNES 

1971-ben született, Pestlőrincen nőtt fel. A Nemzetközi Pető Intézetben szerzett konduktori diplomát. 
Konduktorkodni majdnem annyira szeret, mint írni. Sőt, amikor azt csinálja, talán kicsit még jobban 
is. Vezetett fejlesztő csoportot Norvégiában, Németországban, Franciaországban, Kínában és 
Trinidad-Tobagón, ahol megtanulta, hogy az idő tényleg relatív, és a legmodernebb rehabilitációs 
eszközök gond nélkül helyettesíthetők seprűnyéllel és telefonkönyvvel. A kétezres évek elején kezdett 
írni, ezzel párhuzamosan konduktorként és fejlesztő pedagógusként dolgozik. Pestlőrincen él férjével 
és négy gyerekével. Főként meséket, ifjúsági regényeket ír. 

Rókabérc, haláltúra (2018) című krimije a Prae Kiadónál jelent meg. 

MOLNÁR T. ESZTER  

Budapesten született 1976-ban, élt Freiburgban, Bécsben, s most ismét Budapesten. Foglalkozott 
sejttannal, növényrendszertannal, tumorbiológiával, genetikával és immunológiával. Tanított 
gimnáziumban, igazgatott doktori iskolát, és dolgozott pályázatíróként is. Gyerekkora óta ír: eleinte 
versekkel vidámította a környezetét, majd több nagyregénynek eljutott egészen a második 
bekezdéséig. Később megtanult olvasni is. Sötétben nevelt írásai 2014-ben merészkedtek újra elő az 
íróasztalfiókból. 2014 óta verseket, novellákat, tudósításokat és műfordításokat publikál 
folyóiratokban. Könyv alakban kézbe vehetők ifjúsági regényei, novelláskötete és regénye. 2016-ban 
Stand up! című első ifjúsági regényével bekerült a Margó-díj TOP 3 válogatásába.  

Szabadesés című bűnregénye (2017) a Prae Kiadónál jelent meg. 

PINTÉR TIBOR 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem habilitált adjunktusa. A Magyar Tudományos Akadémia 
köztestületi tagja. A Laokoón művészetfilozófiai e-folyóirat szerkesztője. Számos tanulmány, 
recenzió, kritika szerzője, zeneesztéta. Legfőképp a 18. század zenéje iránt érdeklődik. 

A harmónia tébolya című krimi (2019) az első regénye. 
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KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ SZERZŐI 

Az írók közül néhányan a közönségtalálkozókon túl, érdekes, izgalmas és sokszor rendhagyó 
foglalkozást is szívesen vállalnak, ilyen lehet például a rendőrség munkájának ismertetése gyermekek 
számára, de akár egy előadás is a magyar mitológiával kapcsolatosan. 

BÁLINT ERIKA 

Békéscsabán született, Gyöngyösön nőtt fel, a Debreceni Egyetemen szerzett diplomát. Volt 
középiskolai tanár, népművelő, könyvtáros és vállalkozó. Az Aranymosás Irodalmi Magazinban 
jelentek meg novellái. 

Elbeszélései középpontjában hétköznapi emberek állnak, férfiak és nők, akik önmagukat és saját 
helyüket keresik az emberi kapcsolatok bonyolult szövedékű hálójában. Mai történetek, mai hősökkel. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/balint_erika.html 
 
BESSENYEI GÁBOR 
 
1985-ben született, a főiskolán újságírást tanult, a pályafutását is újságíróként kezdte. A III. 
Aranymosás pályázat győztese. Novellákkal már több helyen bemutatkozott, mielőtt az első ifjúsági 
fantasy regénye, A jövő harcosai megjelent 2015-ben. A regény a következő években trilógiává 
bővült, amelynek további kötetei A feledés folyója és A háború lelke. Legutolsó regénye, Az első csók 
és egyéb démonok pedig a kortárs fiatalok problémáival foglalkozik, és a fiúk szemszögéből mutatja 
be, milyen nehéz az ismerkedés és milyen buktatói lehetnek. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/bessenyei_gabor.html 
 
CHIARA 
 
Tomku Kinga 1987-ben született Nyíregyházán. Gyerekkorától fogva ír, többféle műfajban is 
kipróbálta magát. 2008 és 2016 között újságok hasábjain tűnt fel novellákkal és versekkel, 2014-ben a 
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház bemutatta Jonatán és a többiek című gyerekdarabját. 

Rendszeresen ír egyfelvonásos darabokat és mesejátékokat amatőr társulatoknak, diákszínjátszó 
csoportoknak és iskoláknak. A VII. Aranymosás nyertese, első regénye, a Pillangólány, 2018-ban 
jelent meg. 

CSELENYÁK IMRE 
 
1957-ben született, író, zenész, dalszövegíró. Öt éve rendszeresen játsszák A szorgalmas és a rest lány 
meseoperát, amelynek ő írta a librettóját. Több mint harminc prózai mű szerzője. 2017-ben jelent meg 
Áldott az a bölcső címmel Arany János életét feldolgozó regénye, mely hatalmas olvasói sikereket ért 
el, és aminek a folytatása 2019-ben érkezett. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/cselenyak_imre.html 
 
DEMI KIRSCHNER 
 
Borsos Dóra 1984-ben született. Tíz éves kora óta ír intenzíven, kamaszként már aktív tagja volt 
szerepjátékos társaságoknak és internetes íróköröknek. 2011-ben részt vett a Könyvmolyképző Kiadó 
első írástechnikai Alapozó kurzusán. A III. Aranymosás nyertese volt, azóta a kiadó szerzője. 2015 
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tavaszán részt vett a ContentLab & Factory tartalomfejlesztő cég forgatókönyvíró gyakornoki 
programjában, és jelenleg forgatókönyvet fejleszt. 

Kiváló young adult regényíró, meglepő háttérvilágokkal, izgalmas ötletekkel, és különös, egyedi 
lényekkel. Szárnyaló fantázia jellemzi. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/demi_kirschner.html 
 
ESZES RITA 
 
1981-ben született, Budapesten nőtt fel, üzleti kommunikáció szakon végzett. A középiskolában japán 
nyelvet és kereskedelmi kapcsolatokat tanult, majd ösztöndíjjal egy évet Japánban töltött, és azóta is 
többször járt az országban. A 2016-os Aranymosás közönségdíjas nyertese, azóta publikál, regényei 
mellett novellákat is. Arról ír, amiben hisz: hogy mindenben több van, mint amit elsőre látni enged. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/eszes_rita.html 
 
GREFF MAGDI 
 
Író, adószakértő, az V. Aranymosás pályázat résztvevője. 1971-ben született Budapesten, és éveken át 
aktívan sportolt. Jelenleg családjával a Szentendrei-szigeten él, és a szakmai anyagok írása mellett 
szórakoztató ifjúsági és sport témájú történeteken dolgozik. 

2017-ben jelent meg Húzós szerelem című regénye. 

ISTÓK ANNA 
 
77-es évjárat. Könyvtáros, irodalomfüggő, költő és író. Gödöllőn él, regényei mellett rendszeresen 
publikál verseket, novellákat irodalmi lapokban. Különleges vonzalom él benne a statisztikai adatok és 
kézműves sörök iránt. 

Istók Anna erős hangú, átütő erejű író, a regényei egyszerre szólnak a lélektani kalandokat keresőkhöz, 
a szépirodalmat kedvelőkhöz és az inspirációt kereső olvasókhoz. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/istok_anna.html 
 
LYLIA BLOOM 
 
Pálos Linda 1984-ben született, végzettsége szerint szállodai közgazdász. Családjával az ország keleti 
csücskében, egy csendes faluban él. 16 éves kora óta ír. Első három könyve magánkiadásban jelent 
meg, a negyedik regénye, a Védtelenül az V. Aranymosás Irodalmi Válogató Public Star könyve. 

Lebilincselő hangú new adult író. Történetei általában egyetemistákról szólnak, akik keresik az útjukat 
mind a szerelem, mind az élet ösvényein. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/lylia_bloom.html 
 
OKVÁTH ANNA 
 
1985-ben született Siófokon. Kulturális antropológia-skandinavisztika szakpáron végzett az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán, Budapesten. A II. Aranymosás pályázat nyertese. Első regénye, a Más 
állapotok, a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában jelent meg, az Arany Pöttyös sorozat részeként. 
Szenvedélyes zenész. 
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Okváth Anna különleges hangú fiatal író. Érzékenyen és őszintén mesél önismeretről útkeresésről, 
szerelemről, mindezt hatalmas zenei műveltséggel. Regényeit érdemes fiatal lányok és felnőtt nők 
kezébe adni, mert feledhetetlen élmény a sorok közé szőtt finom romantika, és a könyvön átsütő 
pozitív, bohókás életszemlélet, illetve a klasszikus zene szeretete. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/okvath_anna.html 
 
ON SAI 
 
Varga Bea az ELTE Pszichológiai Karon végzett viselkedéselemző. A Könyvmolyképző Kiadónál 
vezető szerkesztő, az Aranymosás tehetséggondozó projektet vezeti. Íróként rendkívül sokoldalú, a 
nevét jól ismerik a fantasztikum olvasói, lelkes rajongótábort tud magáénak. 

On Sai hatalmas fantáziával megáldott lebilincselő mesélő, a világai beszippantják az olvasót. Az 
izgalmas cselekmény, és az élő karakterek mellett mindig van egy többlet a könyveiben. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/varga_bea.html és https://www.libri.hu/szerzok/on_sai.html 
 
RÁCZ-STEFÁN TIBOR 
 
Rácz-Stefán Tibor 1988-ban született, jelenleg marketing asszisztens, népszerű könyves blogger, 
gondolatait naponta több százan olvassák. Szabadidejében falja a könyveket, és nagy rajongója a 
minőségi sorozatoknak is. 

Népszerű témákat boncolgató író. A könyvei lendületes ifjúsági regények, melyek intenzív érzésekkel, 
drámai fordulatokkal könnyen lebilincselik akár a gyakorlatlanabb középiskolás olvasókat is. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/racz-stefan_tibor.html 
 
RÓBERT KATALIN 
 
Róbert Katalin író, szerkesztő. Már Sárváron a Diákírók, Diákköltők Országos Középiskolai 
Pályázatán 2002-ben bronzminősítést ért el. 2009-ben az Aranyvackor meseíró pályázaton több száz 
nevező közül a legjobb harminc közé került, 2013-ban részt vett az Aranymosás irodalmi pályázaton, 
amelyben a nyertesek közé került. 2014 nyarán megjelent a Nalávia titka című meseregénye is. Majd 
2014-től aktívan publikál. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/robert_katalin.html 
 
SPIRIT BLISS 
 
Eredeti nevén Hujder Adrienn 13 évesen döntötte el, hogy író akar lenni. Eleinte novellákat, 
színdarabokat, verseket és kisregényeket írt, egyik színdarabja 16 éves korában egy országos 
pályázaton bekerült az első háromba, és előadták Kaposvárott. 21 évesen kezdte el a netre publikálni 
az írásait. Blogos történeteivel rengeteg olvasót tudott maga köré gyűjteni, az ő lelkesedésük vette rá 
az írónőt, hogy megírja első regényét, az Árnyékvilágot. Spirit Bliss az írás mellett korrektorként 
dolgozik egy lapkiadónál, valamint könyves blogot vezet. 

Az írás terén igazi kalandor. Szereti magát újabb és újabb zsánerekben és témákban kipróbálni. Az 
észjárása igencsak egyedi, mikor az olvasók már a fejüket tennék rá, hogy tudják, ki a hunyó az adott 
regényben, akkor jön a meglepetés. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/spirit_bliss_118298.html 
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SZÉLESI SÁNDOR 
 
Írói álneve Anthony Sheenard, Budapesten született 1969-ben. Történelem tanárként végzett. 
Hétszeres Zsoldos Péter-díjas sci-fi-, fantasy- és thrilleríró, forgatókönyvíró, szerkesztő, eddig közel 
30 megjelent regény és több mint 70 publikált novella szerzője. 

Vérbeli történetmesélő, aki bármikor lebilincseli a hallgatóságot. Számos megjelent könyve közül a 
Kincsem című regénye óriási sikernek örvend országszerte. Ugyanezzel a címmel korábban film is 
készült, amely a csodakanca történetét meséli el. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/szelesi_sandor.html és 
https://www.libri.hu/szerzok/sheenard_anthony.html 
 
TAVI KATA 
 
Tóth Katalin 1984-ben született. Író, tanár, végzettsége szerint könyvtáros is, de vezetett 
könyvesboltot, és dolgozott már rendvédelmi szervnél is. A II. Aranymosás mese- és 
regénypályázaton tűnt fel romantikus ifjúsági sorozatának első részével, ami Nyitótánc címen 2013-
ban jelent meg a Könyvmolyképző Kiadónál, és hatalmas sikert ért el, sok ezren olvassák. Egy igazi 
iskolás történet barátságokkal és szerelmekkel. 

Lendületes, vidám hangú író. A Sulijegyzetek sorozat a gimnázium izgalmairól szól, ahol pimasz 
humorral megelevenednek a mindennapok. Szerelmek és barátságok zűrzavarában lavíroznak a 
főszereplők, hogy megtalálják az igazi boldogságot. 

Művei: https://www.libri.hu/szerzok/tavi_kata.html 
 
V. K. BELLONE 
 
Ballóné Baráth Veronika 1992-ben született, Veszprém megyében nőtt fel. Orvosi biotechnológus. A 
VI. Aranymosás nyertese. Főként fantasy regényeket ír, melyekben gyakran foglalkozik lélektani és 
vallási témákkal is. 

A Meridia trilógia első kötete, a Felvont vitorlák egy monumentális fantasy történet, ahol a letűnt 
civilizáció romjain új társadalmak élnek. A bombákat, napelemeket és más tárgyakat vallásos áhítat 
őrzi, a működésüket már senki nem érti a középkori fejlettségű világban. A szereplők harcolnak a 
tengeri birodalom trónjáért, miközben kultúrák és hitvilágok is összecsapnak, hogy kialakuljon egy új 
világrend. 
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