
klasszi körkép
2016
A nívós kortárs szórakoztató irodalom 
hazai nagyjai és nagy ígéretei

Hívd klasszirodalomnak!

Végre itt a kategória,  
hogy tudd emlegetni, amit szeretsz.

Van szépirodalom, van lektú́r, van ponyva, de a nívós 
szórakoztató irodalomra eddig nem volt szavunk.  

Az olvasók arra voltak kárhoztatva, 
hogy kieró́ltessék magukból egy könyvesboltban: 

„Nívós kortárs szórakoztató irodalmi mú́vet keresek.” 
Ha volt erre merszük.

A szépirodalom találó szó, mert esztétikai értéket, 
„szépséget” tulajdonítanak a szépirodalmi mú́veknek. 

Természetesen jó is annak, aki kedveli, élvezi.
Ám amiró́l te beszélsz, az más, mégis jó szórakozást ígér.

A lektú́r, a ponyva pontos meghatározás,  
tudjuk, hogy nagyon könnyú́ szórakozást nyújtanak,  

de ne keressen bennük az ember semmi extrát.
Amiró́l te beszélsz, az egy klasszissal jobb.

Körképünk a hazai klasszirodalom neves és feltörekvó́ 
szerzó́it vonultatja fel. Mú́veik a Könyvmolyképzó́ Kiadó 

gondozásában jelennek meg.

Fedezd fel ó́ket magadnak!
Minden szerzó́ oldalán találsz helyet az aláírásnak.

Gyú́jts össze minden dedikációt,
hogy még értékesebb legyen a köteted!

Szerezz magadnak szép perceket 
klasszirodalommal!

1 999 Ft
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Díjnyertes:

Valamely szakmai vagy közönségdíjban részesült szerző vagy mű.

Aranykötet, Platinakötet, Gyémántkötet:

A zenei kiadványok díja nyomán meg alkotott rendszer, az adott 

példányszámban elkelt könyvek megjelölésére.*

TOP értékelés: Az olvasók körében legalább 85%-os tetszésindexet el-

ért művek a moly.hu közösségi oldalon.

KultuszKör kiemelt: Kiemelkedő színvonalú alkotás, ragyogóan meg-

írt történet, amely további, a zsánerirodalmat messze meghaladó ér-

tékekkel is bír, és mindemellett rendkívül szórakoztató tud maradni.

Arany Válogatott szerző: Díjnyertes első könyves szerző, aki az 

Aranymosás pályázaton a kiválasztottak közé került. A válogatás nyo-

mon követhető itt:

 aranymosas.konyvmolykepzo.hu Hallasd a hangod! Látogass el az oldalra!

Arany válogatott 2012:

A 2012-ben díjnyertes szerzők, akiknek művei azóta el is jutottak az ol-

vasókhoz, rajongóik további írásokra számíthatnak tőlük a Könyvmoly-

képző Kiadó gondozásában.

*Az Aranykötet, Platinakötet, Gyémántkötet minősítési rendszere, a megvásárolt példány-
számok szerint.

Aranykötet Platinakötet Gyémántkötet

kortárs hazai vagy egyéb 
nemzetközi szórakoztató 
irodalom

3 000 pld. 6 000 pld. 10 000 pld.

kortárs szépirodalom 2 000 pld. 4 000 pld. 8 000 pld.

kortárs angolszász szóra-
koztató irodalom

5 000 pld. 10 000 pld. 20 000 pld.



 
NEM elvont
NEM kísérleti
NEM unalmas

Mi jellemzi a klasszirodalmi alkotásokat?

* sodró történetek

* eredeti világteremtés

* eleven karakterek

* valódi, magával ragadó érzelemvilág

* megkapó humor

* izgalom, fordulatok

* klassz, letehetetlen könyvek,

melyek akár klasszikusokká válhatnak

Kikkel találkozhatsz a kötetben?

A kreatív írás nagyágyúival és új felfedezettjeivel,
akik felveszik a versenyt a külföldi sztárszerzőkkel!

Olvass tőlük! Szórakozz jól!
Élvezd a történetek minden betűjét!



• Válogatott 2011

•  Az év írója 2013. 
– IV. helyezett (Magyar 
Könyvek Viadala)

• TOP értékelés

Ezt olvashatod tőle:

Árnyból az angyal

„Különleges, egyedi 
világot teremtett, és 
egyedi stílust képvisel. 
Elismerésre méltó.” 
– Misscaty

írói néven publikálom a regényeimet, novel-
láimat, cikkeimet. Egészen kiskoromtól kezd-
ve a szürke hétköznapoknál jobban érdekelt, 
hogy Däniken mesternek igaza van-e, létez-
nek-e kísértetek, hová tűnnek a hajók, repü-
lők a Bermuda-háromszögben.

Szeretek kerek, egész, egyedi munkát ki-
adni a kezemből ezért belső illusztrációkat 
és borítót készítek a regényeimhez. Filmra-
jongó vagyok, talán emiatt is lehet, hogy a 
történeteimhez videót, amolyan „trailert, 
előzetest” is összeállítok, melyben az álta-
lam, digitális technikával festett képeket 
használom fel.

Világlátásom, életszemléletem nagyon 
erő sen jelen van az írásaimban, olvasóim 
minden esetben lázadó, cselekvő, különc fő-
hősöket kapnak tőlem, egyedi történetet és 
újonnan alkotott világokat. 

Rendkívüli vizualitás, „filmélmény” 
a regény olvasása közben.

Andrew Lucas McIlroy

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/mcllroy

Olvass bele a műveibe itt: 29. oldal

Dedikáció



Az írás szeretetét az olvasás szeretete hozta 
meg számomra. Életem legboldogabb és leg-
izgalmasabb időszakait könyvek között éltem 
meg. A főiskola befejezése után kezdtem el 
komolyabban foglalkozni az írással, de akkor 
sem hittem el igazán, hogy eddig eljuthatok, 
amikor már a kezemben tartottam a frissen 
nyomott Enigma első példányát.

Egyszerűen szórakoztatni szeretnék a tör-
téneteimmel, egy olyan világot varázsol-
ni az olvasóim köré, amelyben jó élni. Tet-
szik az érzés, ami írás közben elragad, eddig 
semmi mással nem tudtam kiváltani az ez-
zel járó izgalmat, így egy ideig még biztosan 
írni fogok, mert egyszerűen írnom kell, hogy 
önmagam maradhassak. Történeteimben 
a való világhoz egy kis fantasyt és romanti-
kát adagolok, aztán kíváncsian nézem végig, 
hogy mi lesz belőle.

Számomra az olvasók jelentik az 
egyik fő hajtóerőt.

Helena Silence

• Válogatott 2011

• Aranykötetes szerző

• TOP értékelés

Díjai:

Libri Aranykönyv TOP 10 
– 2013

Ezt olvashatod tőle:

Enigma

Ezüsthíd

„Taps! 
Borzasztóan örülök, hogy 
vannak ilyen magyar 
tehetségek, akik tudják 
hogyan és mit kell írni a 
fiataloknak. Az Enigma 
és az Ezüsthíd is csak úgy 
vitt magával, nagyszerű 
sztori!, ami még nagy-
szerűbben van tálalva.” 
– anikho 

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/silence

Olvass bele a műveibe itt: 37. oldal

Dedikáció



A szerző történeteiben legtöbbször eljön – 
vagy legalábbis közelít – a világvége, és jó 
esetben legalább egy csók is elcsattan ben-
nük. A napszemű Pippa Kenn című regénye 
a Könyvmolyképző Kiadó I. Aranymosás pá-
lyázatának díjnyertes könyve volt. Fanni je-
lenleg a Pippa Kenn-trilógia befejező részén 
dolgozik.

Emellett mostanában bele-belekóstol a 
világjárásba, szeret Budapesten sétálni, és 
pontosan tudja, hogy melyik újhullámos ká-
vézóban érdemes koffein-utánpótlást besze-
rezni. Lehetséges, hogy a lány a metrón az 
írótáblával, pont ő az.

Így vall magáról:
Mindig a következő kérdésre keresem a 

választ. Hogyan kötött ki egy lány egyedül, a 
semmi közepén, egy erődházban? Egy bar-
bár törzs miért lógat kifőzött csontokat a 
fákra? Hogyan borítaná fel az életünket, ha 
megjelenne a vízimádat jelensége? Minden-
hol történetmagok vesznek körül. :) 

Emberi történetek, 
extrém körülmények között, 
érdekes világokban.

Kemese Fanni

• Válogatott 2011

• TOP értékelés

• KultuszKör kiemelt

Díjai:

Libri Aranykönyv TOP 10 
– 2013 és 2015

Ezt olvashatod tőle:

A napszemű Pippa Kenn

A viharszívű Mya Mavis

„Egyszerűen zseniális, ami 
a lapok közt van. Abszolút 
kedvenc...” – _Eriii

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/kemese

Olvass bele a műveibe itt: 45. oldal

Dedikáció



1985-ben születtem egy dunántúli megye-
székhelyen, ahol azóta is élek a férjemmel és 
rosszcsont cicámmal, Mackómmal.

Írói álnevemet ősömtől, nemesnépi 
Zakály Györgytől kölcsönöztem, aki az első 
magyar nyelvű tájmonográfia alkotója. Már 
gyermekkoromban is állandóan története-
ken agyaltam, de nagyon sokáig, egy mese-
pályázatig, nem írtam le őket.

A közgazdasági szakközépiskola után hi-
ába jelöltem meg másodikként és harma-
dikként a gazdálkodási szakokat, ha elsőre 
felvettek magyar szakos bölcsésznek, amit 
soha nem gondoltam volna. Életem legjobb 
döntése volt, így utólag. A főiskolai diploma-
osztó előtti napokban részt vettem egy iro-
dalmi táborban, ez alapján írtam meg a Szív
ritmuszavar kéziratát, először csak egy ba-
rátnőmnek szántam, hogy megértse, min 
mentem át. Mindkét regényem önéletrajzi 
ihletésű, ezért érezheti azt az olvasó, mintha 
leselkedne olvasás közben, hiszen nagyon in-
tim a hangvétel.  

Kiragad a hétköznapokból 
és elrepít.

Zakály Viktória

• Válogatott 2011

• TOP értékelés

Díjai:

Libri Aranykönyv TOP 10 
– 2014

Ezt olvashatod tőle:

Szívritmuszavar

Szívritmuszavar 2. – 
Hanna örök

„Viki emberileg és az 
irodalmi életben is ritka 
kincs. A lénye ragyogó, 
a művei pedig gyöngy-
szemek. Számomra a 
magyar kortárs írók 
közül is kiemelkedik.” 
– K_A_HikariTudj meg róla még többet itt:

www.konyvmolykepzo.hu/zakaly

Olvass bele a műveibe itt: 53. oldal

Dedikáció



• Válogatott 2012

•   Az év debütálása 2014 – 
I. hely (Magyar Könyvek 
Viadala)

• TOP értékelés

Ezt olvashatod tőle:

A démon és a papnő

Karvalyszárnyon

„Ha azt mondom, gyönyö-
rűen ír, azzal nem mondtam 
semmit. A történetei élnek: 
a világ felpöndörödik és 
kilép a lapokból, a szereplői 
az arcodba lélegeznek. 
Egyszerűen képtelenség 
nem a szavai vonzáskörébe 
kerülni, ha egyszer belekez-
desz az egyik regényébe… 
Kae Westa nem könyve-
ket ír, hanem álmokat.” 
– Ametiszt21

Az 1981-es évjáratból származom. Azóta 
írok, amióta az eszemet tudom: alsó tago-
zatban már saját vers kategóriában indultam 
egy helyi szavalóversenyen. A lírától rövid út 
vezetett az epikáig: tizenkét évesen már re-
gényt írtam, és ezt kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal azóta is művelem. Civilben nyelv-
tanár végzettséggel rendelkezem, de szer-
kesztőként dolgozom. Amatőr íróközössé-
gekben kezdtem publikálni, majd a második 
Aranymosás dobott a felszínre. Ugyanazért 
írok, amiért lélegezni is szoktam: hát lehet 
élni anélkül?

Dinamikus főszereplőpáros, 
izgalmas mellékalakok egy egyedi 
atmoszférájú hősfantasyben.

Kae Westa

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/westa

Olvass bele a műveibe itt: 61. oldal

Dedikáció



• Válogatott 2012

Ezt olvashatod tőle:

Holdezüst, vérarany

„Laura Arkanian ért 
ahhoz, amiről beszél: 
lélekről, emberről, vihar-
idézésről és viharcsitítás-
ról – áldozatról és megol-
dásokról, győzelemről és 
bukásról.” – Dirge

A Nemzetközi Gyermekévben születtem a 
királynék városában; a gyerekkoromat év-
szaktól függően a Balatonban, a Balatonon 
vagy a könyvek között töltöttem. Olvasni há-
rom-, írni hétévesen tanultam meg, azóta se 
szól másról az életem. A királynék városából 
a találkozások városán át eljutottam a kirá-
lyok városába is – végül persze Budapesten 
kötöttem ki. Csak idő kérdése volt, hogy én 
is elkövessek egy könyvet, amely 2014-ben 
jelent meg Holdezüst, vérarany címmel, a 
Könyvmolyképző Kiadónál.

Az írásnál valamivel „ártalmatlanabb” 
időtöltésem a fordítás, az elmúlt öt évben 
több mint huszonöt könyv került ki a keze-
im közül. 

Történeteimben alaposan kidolgozott vilá-
got tárok az olvasók elé, ahol senki sem me-
nekülhet meg a tettei következményei elől. 

…senki sem menekülhet a tettei 
következményei elől.

Laura Arkanian

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/arkanian

Olvass bele a műveibe itt: 67. oldal

Dedikáció



Az Új Galaxis antológia főszerkesztője, az 
Avana Egyesület alelnöke. Az Avana rendezi 
az Hungaro Con országos sci-fi találkozót és 
dolgozik a Zsoldos Péter-díj kiadásán.

Kedvenc műfaja a sci-fi és a fantasy, bár 
megjelent regénye sokkal inkább kaland, kri-
mi, és talán egy kicsit fantasy. Így vall az írás-
ról:

„Az írás számomra rejtvény, agytorna. Ki-
találok egy történetet, minden kis részletét 
megpróbálom logikusan összeilleszteni, és 
annak ellenére egy mederben tartani, hogy 
a szereplők néha éppen mást szeretnének 
csinálni, mint amit eredetileg tenniük kelle-
ne. Tehát az írás számomra is kikapcsolódás, 
és mivel a történeteimmel szórakoztatni sze-
retnék, én is szórakozom, amíg írom őket.”

"A történet nagyon olvastatta magát, pör
gős volt, izgalmas volt és érdekes. Bővelke
dett az akcióban és a rejtélyekben, de nem hi
ányzott belőle sem a humor, sem a romantika. 
Szinte le sem tudtam tenni, annyira elvesztem 
benne. Az író stílusa nagyon könnyed, laza…" 
– Kriana

Könnyed romantika, rejtély és 
humor, biztos kézzel.

Marco Caldera

• Válogatott 2012

Ezt olvashatod tőle:

Szin markában

„Az író stílusa kellemes, 
a történet pörgős és 
leköti az ember figyel-
mét. Nagyon tetszett.” 
– Fairymysz

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/caldera

Olvass bele a műveibe itt: 73. oldal

Dedikáció



A regényem főhőse, Jenő mondja magáról 
mintegy summázatként, hogy „rejtőzködő 
kombinátor vagyok, a kockázatot csak meg-
előzéssel tudom kezelni”. Nos, ez rám is épp-
úgy igaz. Emellett viszont nagyon kíváncsi is 
vagyok, és mindig keresek valamit: a min-
dennapiban a különlegeset, a különlegesben 
a mindennapit. Íróként az újraértelmezési le-
hetőségek, érdekelnek leginkább, a megszo-
kott elemekből összeállítható, épp csak haj-
szálnyit szokatlan történetek.

Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal, 
hogy olyan regényeket akarok írni, amelye-
ket magam is szívesen olvasnék. Nem azt ke-
resem, ami teljesen új és még sose volt, in-
kább az apró hiányokat szeretném betölteni, 
a hangsúlyokat eltolni egy kissé. 

A legnagyobb ambícióm a MásValaki 
problémája megírásával az volt, hogy olyan 
vámpírregényt adjak ki a kezemből, amely 
de egyaránt érdekelheti a fiatal felnőtt és a 
felnőtt olvasóközönséget – nőket/lányokat 
és férfiakat/fiúkat egyaránt. 

„Hm, írni kéne egy vámpírkrimit, 
ami egy romkocsmában játszódik.”

Meiszner Krisztina 

• Válogatott 2012

• TOP értékelés

• KultuszKör kiemelt

Díjai:

Aranykönyv TOP 50 
– 2015

Ezt olvashatod tőle:

MásValaki problémája

„Meiszner Krisztina 
annyira zseniálisan 
alakítja az eseményeket, 
nem rág mindent direkt 
az olvasó szájába, hagyja, 
hogy levonja mindenki a 
maga következtetéseit.” 
– KrianaTudj meg róla még többet itt:

www.konyvmolykepzo.hu/meiszner

Olvass bele a műveibe itt: 81. oldal

Dedikáció



1985-ben születtem Siófokon. Ta nul má-
nyaimat kulturális antropológia-skan di na-
visztika szakpáron végeztem az ELTE Böl-
csé szett udományi Karán, Budapesten. A II. 
Aranymosás pályázat egyik nyertes műve-
ként jelent meg első regényem, a Más álla-
potok, a Könyvmolyképző Kiadó gondozá-
sában, az Arany pöttyös-sorozat részeként. 
Az írás azóta az életem konstans része, hogy 
megtanultam betűt vetni, könyv nélkül pe-
dig a lábamat se teszem ki otthonról. Ugyan-
így szerves része az életemnek a zenélés, és 
a nyelvtanulás is. Rendületlenül hiszek a hu-
mor jótékony, megváltó erejében.

Szívesen játszom a szavakkal, asszociáci-
ókkal, a reális és az irreális keverésével, hogy 
hogyan lehet éles helyzeteket alternatív mó-
don megoldani.

Okváth Anna  

• Válogatott 2012

•   Az év debütálása 2014 – 
V. hely (Magyar Könyvek 
Viadala)

• KultuszKör kiemelt

Ezt olvashatod tőle:

Más állapotok

„Én imádtam. Hű, 
nagyon. Imádtam a 
stílust, a humort, a 
gondolatokat, rögtön 
berántott az egész.” 
– Thayet

Rendületlenül hiszek a humor 
jótékony, megváltó erejében.

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/okvath

Olvass bele a műveibe itt: 89. oldal

Dedikáció



28 éves, vidéken élő fiatal vagyok, akinek a 
szenvedélye az írás, az olvasás és a soroza-
tok világa. Szabadidőmben blogot vezetek, 
ahol a könyvélményeimről is beszámolok.

Túl sok embert érint a kirekesztettség – 
egész életem során ezt tapasztaltam, és az 
írásaimban is ez a központi téma. Szeretnék 
segíteni másoknak önmaguk elfogadásában, 
és felhívni az olvasóim figyelmét arra, hogy 
érdemes segédkezet nyújtaniuk a kirekesz-
tetteknek. 

„Életemben nem éreztem még, hogy egy 
könyv ilyen nagy hatással lett volna rám. A Fo-
gadj el!-t több okból is meg akartam venni: 

1. kíváncsi voltam, mit alkotott egy ma
gyar író 

2. tetszett a borítója 
3. szimpatikus volt a fülszöveg és a cím is 
Jó döntés volt megvenni. Olyan dolgokról 

mesél ez a könyv, ami nem csak kitaláció. (...)  
A legőszintébb író, akivel eddig találkoztam.” 
– FarkasKatalin

Az olvasók értékelik a tabu- 
téma-választást, az érzékeny 
hozzáállást a történethez.

Rácz-Stefán Tibor 

• Válogatott 2012

• TOP értékelés

Ezt olvashatod tőle:

Túl szép

Fogadj el!

„A szerző írásai összesze-
dettek és lendületesek. 
Az egyik legjobb hazai 
kortárs író.” – Cassye

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/raczstefan

Olvass bele a műveibe itt: 97. oldal



Dedikáció



1986-ban születtem Budapesten, itt élek ma 
is két macskával és panorámaablakokkal egy 
kellően forgalmas utcára, ami jótékonyan 
hat az ihletre. Mindez visszaköszön a regé-
nyeimben is, ugyanis arról szeretek írni, ami 
közel áll hozzám: érzelmileg, helyileg és gon-
dolatokban. Olyasmikről mesélek, amik fog-
lalkoztatnak, olyan helyzetekről, amiket sze-
retnék megérteni, és amikhez az íráson ke-
resztül közelebb is kerülhetek. Hiszek abban, 
hogy a sokféleség jó és a figyelem fontos. 
Nem baj, ha különbözünk, amíg igyekszünk 
megérteni egymást. Olyan regényeket sze-
retnék írni, amik ebben segítenek. 

Nem baj, ha különbözünk, amíg 
igyekszünk megérteni egymást.

Róbert Katalin

• Válogatott 2012

•   Az év írónője 2014.
– IV. helyezett (Magyar 
Könyvek Viadala)

• TOP értékelés

• KultuszKör kiemelt

Ezt olvashatod tőle:

Kezdjetek el élni!

Szívből, színből, igazán

„Róbert Katalint megint 
annyira jó volt olvasni, 
olyan magával ragadóan 
ír, hogy letenni sem tud-
tam a könyvet és szinte 
egy szuszra elolvastam.” 
– Tóth_Orsolya_3



Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/robert

Olvass bele a műveibe itt: 105. oldal

Dedikáció



1984-ben született. Író, tanár, végzettsége 
szerint könyvtáros is, jelenleg egy könyves-
boltban dolgozik, mint üzletvezető. A II. 
Arany mosás mese- és regénypályázaton tűnt 
fel romantikus ifjúsági sorozatának első ré-
szével, ami Nyitótánc címen 2013-ban jelent 
meg a Könyvmolyképző Kiadónál.

Azóta az egyik legnépszerűbb szerző, 
könyvei összesen már több mint 10 000 pél-
dányban keltek el.

A Sulijegyzetek következő részén dolgo-
zik.

„Nem gondoltam volna, hogy ebben a té
mában lehet újat alkotni, és mégis…

Könnyed, humoros és a szereplőket is egy
re jobban megszeretem. Az utolsó fejezetért 
pedig teljesen odáig voltam, remélem tovább
ra is lesz más szemszögéből olvasható a törté
net.” – Fay

Üdítően friss hang a magyar 
ifjúsági irodalomban.

Tavi Kata 

• Válogatott 2012

•   Az év debütálása 2013
(Magyar Könyvek Viadala)

•   Kétszeres aranykötetes 
szerző

• TOP értékelés

Ezt olvashatod tőle:

Nyitótánc

Ballépések

Táncvarázs

„Tavi Kata azt tudja, amit 
egy írónak tudni kell. 
Amit ír, leköt, szórakoz-
tat, olvastatja magát.” 
– Tav_Oli



Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/tavi

Olvass bele a műveibe itt: 113. oldal

Dedikáció



• Válogatott 2013

•   Az év debütálása 2015 – 
IV. hely (Magyar Könyvek 
Viadala)

Ezt olvashatod tőle:

Öld meg Jana Robinst!

„Iszonyú tehetséges, 
nagyra tartom. És imá-
dom!” :) – Nilla

„Vannak azok a 
könyvek, melyeknek 
az olvasása közben 
érzed, milyen törődés-
sel, megfontoltsággal 
vetette a sorait lapokra 
az író. A Jana éppen 
ilyen. Young Adult, 
fantasy, vicces, sze-
relmes, valami elké-
pesztően terjedelmes 
háttérvilággal – és 
magyar.” – Nilla

Polgári nevem Borsos Dóri – a mozgékony 
természetű és gondolkodású örökifjonc. Ka-
maszkorom óta történetfonó, eleinte fiókos, 
majd netes céliránnyal. Amikor eszembe ju-
tott, hogy jó lenne papíralapon megjelenni, 
már javában zajlott a megjelentetésem kö-
rüli munka. Az Aranymosás pályázat nyerte-
seként kaptam kiadási lehetőséget a Könyv-
molyképző Kiadótól. A mágikus romantika 
őszinte híveként szerényen, ám annál ap-
rólékosabban igyekszem magam kiélni az 
urban fantasy, paranormális krimik és ifjúsá-
gi regények körében.

Kamaszoknak és felnőtteknek írok kama-
szokról és felnőttekről. Semmivel sem külön-
bek a hétköznapi embereknél – vagyis cso-
dálatosak! :D

Kedves Olvasó! Nézz bátran a szereplők 
háta mögé. 

Bármit is jelent ez, bármit is látsz ott!

Demi Kirschner

Csapda, összeesküvés, borzongás, 
feszültség, érzelmesség, 
rendszerelméletek.



Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/kirschner

Olvass bele a műveibe itt: 121. oldal

Dedikáció



A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen sze-
reztem diplomát (MA) magyar nyelv és iro-
dalom szakon. Elvégeztem a Lackfi János és 
Vörös István neveivel fémjelzett kreatív írás 
specializációt is az egyetemi évek alatt. 

Jelenleg videojátékokról írok az interne-
ten az egyik legnagyobb látogatottságú hír-
oldal popkultúrával foglalkozó rovatánál. Iga-
zi jómunkásemberként még egy nyomtatott 
magazinba is bedolgozom, valamint ha úgy 
adódik, fordítok ezt-azt, szinte sosem a tequi-
lás poharat. Budán élek két gyerekemmel és 
a legcsodálatosabb nővel a világon.

Azt a könyvet szeretném megírni, amire 
mindig vágytál, kedves Olvasó, de amit még 
senkitől sem kaptál meg. Egy olyan könyvet, 
amely megnevettet, amikor a külvilág ment-
hetetlenül sötétnek látszik. Vagy épp ellen-
kező hangulatodban talál, és csak még jobb 
lesz tőle a kedved. 

Túl nagy terv? Talán az. Igazából azzal is 
megelégednék, ha miután elolvastad, mo-
solyogva tennéd fel a polcodra. Lehet, hogy 
ennél többre egy írónak sem illik vágyni.

…megnevettet, amikor a külvilág 
menthetetlenül sötétnek látszik.

Felkai Ádám

• Válogatott 2013

Ezt olvashatod tőle:

Para körút

„A kedvencem a Para 
körútból maga a stílus. 
Annyira könnyedén van 
leírva, olyan gördülékeny 
és vicces. Felkai Ádám 
nem a hangosan röhögős 
humorral operál, hanem 
a kellemesen megmo-
solyogtató fajtával. Jó 
kedvvel olvastam végig a 
könyvét.” – Fummie

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/felkai

Olvass bele a műveibe itt: 127. oldal

Dedikáció



A civil életben Balázs Márta vagyok, és jogász-
ként keresem a kenyerem. Az írás számom-
ra sikereket, időnként kudarcokat tartogató, 
szürkeállomány-serkentő óriási kihívás.

9 éves koromban kezdtem el írni, amikor 
a vasárnapjaimat menetrendszerűen a világ 
zajától, de legfőképpen a tévécsatornáktól 
távol élő nagymamámnál töltöttem, ahol az 
ingerszegény környezet a saját gondolataim-
hoz űzött, ezért versek írásával szórakoztat-
tam magam egészen érettségiig.

Majd évekig félretettem az alkotást, 
mindössze élményeket gyűjtöttem, és csak 
édesanyám tíz évvel ezelőtti halála után 
kezdtem elszántan írni. Leginkább a krimi áll 
hozzám közel. A Könyvmolyképző Kiadó gon-
dozásában jelent meg Jóslatok hálójában 
című regényem, mely fiatal felnőtt olvasók-
nak szóló, misztikus köntösbe bújtatott kri-
mi.

Jelszavam írás közben: mindig történjen 
valami.

Mindig történjen valami!

B. M. Grapes

• Aranykötetes szerző

Ezt olvashatod tőle:

Jóslatok hálójában

„Nem is tudom, még 
mindig, mit lehetne írni 
erről a könyvről: azt 
hiszem, majdnem minden 
megvolt benne, ami az 
én kis szívemet bol-
doggá teheti: misztikum, 
izgalom, nyomozás… és a 
jóslatok!" – Always Love a 
Wild Book blog

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/grapes

Olvass bele a műveibe itt: 135. oldal

Dedikáció



Visszavonultan élek a családommal vidéken. 
Szeretem meglátni a lelakott házban a fény-
sugarat, a régiségekben az értéket, vagy egy 
pillanatban egy egész történetet. Nem írtam 
világéletemben, és soha nem dicsértek a fan-
táziám miatt. 

Írni azonban mindig is imádtam. Írni akkor 
nagyon jó, ha érzem, hogy egyszer a soraim 
olvasása valakinek örömet okoznak. 

Mindenki szeretne különleges lenni, ki-
tűnni a tömegből, de hiszem, hogy ehhez 
nincs szükség szupererőre, különleges ké-
pességekre. Az OLVASÁS az, ami kiemel és 
megkülönböztet, mert manapság egyre ke-
vesebben érzik a könyvek illatának imádatát, 
és nem értik a szavak mögöttes üzenetét. 

„A Művészlélek csak ül csendben, lehunyt 
szemmel, arcát a nap felé fordítva, vagy 
zötykölődik a buszon, üveges tekintettel fi-
gyelve az elsuhanó tájat. A Többség nem is 
sejti, hogy lezárt szemhéja, elködösült pil-
lantása mögött háborúk dúlnak, szerelmek 
születnek, szenvedély perzsel, és varázslatos 
történetek bontakoznak ki.” 

…lezárt szemhéja mögött háborúk 
dúlnak, szerelmek születnek, 
szenvedély perzsel.

Benina

•  Kétszeres platina- és 
egyszeres aranykötetes 
szerző

• TOP értékelés

Ezt olvashatod tőle:

Bíborhajú sorozat

Farkasok nemzetsége 1. 
– Megsebzett szabadság

Tükör 1. – Rekviem a 
szivárványodért

„Érdemes példát venni 
róla, ha a regények meg-
fogalmazásáról van szó! :) 
Imádom, hogy több karak-
ter szemszögét működteti 
úgy, hogy az egyszerre 
legyen élvezetes, varázsla-
tos, lenyűgöző.” 
– @Flóra_Szentgyörgyi

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/benina

Olvass bele a műveibe itt: 141–166. oldal

Dedikáció



Tizenévesen merészeltem először tollat ra-
gadni. Mivel sem bányász, sem hegymászó 
nem lehettem, ezért folyamatosan publiká-
lok. A gyermekirodalmat elsődlegesen fon-
tosnak érzem, mert a gyerekkorban dől el, 
milyen emberré válunk, s e „döntésben” a 
könyvek, filmek sokkal nagyobb szerepet ját-
szanak, mint azt hinni merjük. Én annak a ki-
lencéves kölyöknek írok, aki valaha voltam.

2006-tól a Szépírók Társaságának tagja 
vagyok.

„Nagyon tetszik a stílus, ahogy ír. Meg
elevenedtek a szavai a szemem előtt. Egyik 
kedvenc magyar íróm. Köszönöm az él
ményt amit a könyvei adnak.” – Lulu_Lulu

Én annak a kilencéves kölyöknek 
írok, aki valaha voltam.

Böszörményi Gyula

•  Háromszoros platina- és 
tízszeres aranykötetes 
szerző

• TOP értékelés

• KultuszKör kiemelt

Díjai:

József Attila-díj

Könyvmolyképző nívódíj

Körtemuzsika Díj

IBBY Díj

Közművelődésért Díj

Ezt olvashatod tőle:

Ambrózy báró esetei

Lúzer Rádió-sorozat

Gergő-sorozat

Rémálom-sorozat

stb…

„Új magyar kedvencet 
avattam. Köszönöm az 
élményt.” – Diana_L

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/boszormenyi

Olvass bele a műveibe itt: 167–194. oldal

Dedikáció



Cselenyák Imre néven születtem Nyírkátán, 
1957. január 1-én. Mi is vagyok, ezen kicsit el 
kell tűnődnöm: elbeszélő, zenész, dalszöveg-
író, librettószerző, az Írószövetség, valamint 
a Történelmiregény-írók Társaságának tagja. 
Több mint harminc mű szerzője, 2013 máju-
sa óta rendszeresen játsszák A szorgalmas és 
a rest lány meseoperát, amelynek én írtam 
a librettóját. Eddig 28 kötetet és több tucat 
novellát jegyzek. Történelmi, korfestő regé-
nyeim Jean-Pierre Montcassen néven jelen-
nek meg. 

A gimnáziumi érettségi után munkásként 
dolgoztam, főképp a gyógyszeriparban, de 
megfordultam a katonaság alatt a Magyar 
Néphadsereg Művészegyüttesében is. 1989 
óta írok novellákat, regényeket. Budapesten, 
Dorogon és országszerte, valamint ország-
határon túl (Felvidék, Erdély) irodalmi este-
ket szervezek, író-olvasó találkozókon, zenés 
rendezvényeken találkozhatsz velem.

Ha úgy véled, tudod a végét, 
tévedsz.

Jean-Pierre Montcassen

• TOP értékelés

Ezt olvashatod tőle:

Meliki

Az aranyhajú kisfiú álma

„Kedvenc mai magyar 
íróm. Zseniális! Fedez-
zétek fel minél többen! 
Kívánok neki még több és 
több elismerést, népsze-
rűséget, amit nagyon is 
megérdemel, magamnak 
még sok-sok csodálatos 
könyvet Tőle!” :) – narnia

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/cselenyak

Olvass bele a műveibe itt: 195. oldal

Dedikáció



1975-ben születtem Budapesten. Bármit elol-
vastam kamaszként, de a fantasztikum izga-
tott a legjobban, és íróként is imádok új vilá-
gokat teremteni. Vannak kifejezetten humo-
ros írásaim, és vannak, ahol a kalandos tör-
ténet közepette elgondolkoztatni szeretnék. 
Az írás mellett nagy szerelmem a pszicholó-
gia, és ez sokszor visszaköszön a regények-
ben. Gyakran hallom, hogy a karakterek any-
nyira élők, hogy szinte kisétálnak a lapokról. 
Szeretem, ha az olvasó nevet, drukkol, izga-
tott, vagy épp a főszereplő megdobogtatja a 
szívét. 

Élni jó, ez a mottóm, és remélem, ez az 
öröm a lapokon is visszaköszön.

Elsöprő lendület, élő karakterek, 
meglepő történetszövés, 
árnyalt humor.

On Sai

•  Az év írónője 2014 
(Magyar Könyvek Viadala)

• TOP értékelés

• KultuszKör kiemelt

Díjai:

Libri Aranykönyv TOP 10 
– 2013

Ezt olvashatod tőle:

Calderon sorozat

Apa, randizhatok egy 
lovaggal? 

Scar

Lucy

Szürke szobák

„Kiemelkedő író a mai 
magyar alkotók között, 
sőt nemzetközi téren is 
kiemelkedne.” – Szinna

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/onsai

Olvass bele a műveibe itt: 201–230. oldal

Dedikáció



Akinek ez a hetedik regénye, igazi hobbi-
író: szabadidejében, főfoglalkozása mellett 
írja krimijeit. Ahogy mondani szokta, olyan 
könyveket ír, amilyeneket olvasni is szeret. 

Negyvenhárom éves, nyomozóként hosszú 
évekig rablások és gyilkosságok bizonyításá-
val foglalkozott. Ezt követően több parancs-
noki beosztást töltött be a rendőrségnél, 
majd az egyik legnagyobb budapesti kerü-
let rendőrkapitányaként gondolta úgy, hogy 
ennyi elég volt, és civilben folytatta pálya-
futását. Amikor nyomozásról, kihallgatásról, 
információszerzésről ír, az olvasó biztos lehet 
benne, hogy szakmailag pontos képet tár elé 
az író. Olyan alkotó, aki kínosan ügyel a rész-
letek hitelességére, hogy olvasói nyugodtan 
a szórakozásra tudjanak koncentrálni. Stílusa 
lefegyverző. Sorait olvasva pedig sosem tud-
hatjuk, vajon mennyi valóságalapja van egy-
egy regénynek, mivel Réti erre a kérdésre 
mindig igen visszafogottan válaszol…

De abban biztos lehetsz, hogy tudja, miről 
ír, nem csak elképzeli, hogy mindez hogyan 
is mehet a valóságban.

A profi hobbiíró.

Réti László

• TOP értékelés

Ezt olvashatod tőle:

Könnyek városa

„Réti László neve garan-
cia arra, hogy zseniális 
a könyv, amit olvasunk! 
Imádom a könyveit, azt a 
humort, amellyel átszövi 
a történeteket, a karak-
terei szerethetőek, a nyo-
mozások pedig különösen 
izgalmasak.” – Dorcy01



Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/reti

Olvass bele a műveibe itt: 231. oldal

Dedikáció



„Hótt gyanútlanul éltem, mígnem kaptam 
egy linket Alfi blogjához. A macskamód pi-
masz, erogénesen trágár, röhögtető nap-
ló olvastán igaz öröm töltött el. Még öröm-
telibb, hogy a setét lelkületű, vádliletépő 
Alfimacsek mindennapjaiból regény is 
készült. Ugyanis szeretem, ha írók írják a 
könyveket, még a könnyedebb műfajúakat is. 
Simon Tamás hangja, humora, tehetsége 
DNS-kódszerűen egyedi. »Elsőkönyves«  
létére teljes vértben-fegyverzetben érkezett, 
dölyfös macskaparipán.”
– Vavyan Fable 

Függeni fogsz!
Alfi magyar hangja:

Simon Tamás

•  Aranykötetes szerző

Ezt olvashatod tőle:

Vérmacska avagy Alfi 
világuralomra tör

Vérmacska 2. avagy 
a világuralom Alfira tör

„Simon Tamás – ó, 
bocsánat, Alfi – köny-
vén csak röhögni lehet, 
annyira humoros, vicces 
és szarkasztikus, de ami a 
legjobb, hogy üzenete is 
van a történetnek. Olvasd 
el és élvezd!” – Péter



Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/simon

Olvass bele a műveibe itt: 241. oldal

Dedikáció



Az eredeti nevem Hujder Adrienn, de Spirit 
Bliss néven jelennek meg a könyveim. 1984-
ben születtem, Pécsett. 13 éves koromban 
kezdtem el írni, akkoriban kisregényeket, 
verseket, novellákat, színdarabokat írtam. 
A PTE magyar szakán államvizsgáztam. 
21 éves koromban kezdtem a netre pub-
likálni az írásaimat, melyek között voltak 
fanfictionök és saját írások is. 2009-ben in-
dítottam el az első saját blogomat, ami rövid 
időn belül nagy olvasottságnak örvendett. 
Az olvasóim biztatására kezdtem bele éle-
tem első regényébe, az Árnyékvilágba. Miu-
tán befejeztem, elküldtem a Könyvmolykép-
ző Kiadónak a kéziratot. A kiadóvezetőnek, 
Katona Ildikónak azonnal megtetszett, és 
szerződést ajánlott, én pedig elfogadtam a jó 
lehetőséget. 2010-ben jelent meg az Árnyék
világ 1. része, azóta pedig töretlenül írom az 
újabb és újabb regényeket az olvasóimnak. 

Csavaros logika, ütős, 
megdöbbentő fordulatok.

Spirit Bliss

•  Aranykötetes szerző

• TOP értékelés

Díjai:

Libri Aranykönyv TOP 10 
– 2012

Ezt olvashatod tőle:

Árnyékvilág sorozat

Démoni érintés sorozat

„Itt a remek példa, hogy 
magyar írók tollából is szü-
lethetnek jó kis történetek. 
Örülök, hogy olvashat-
tam!” :) – ElenaSwedish

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/spirit

Olvass bele a műveibe itt: 251. oldal

Dedikáció



TeTszik?
Mi is nagyon szereTjük.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
Élvezd MihaMarabb!

MosT 
kedvezMénnyel 

lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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http://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/klasszi-korkep-2016-7452?ap_id=KMR
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/klasszi-korkep-2016-7452?ap_id=KMR
http://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/klasszi-korkep-2016-7452?ap_id=KMR


• TOP értékelés

• KultuszKör kiemelt

Ezt olvashatod tőle:

La Mattanza – Sorsforduló

Innuendo – Ellenszélben

„Nem a krimiszál volt, 
ami megfogott ebben a 
könyvben, hanem a kis 
apróságok: párbeszédek, 
karakterek, visszafo-
gott humor és a jobbnál 
jobb bölcs gondolatok.” 
– Fekete_Rózsa

Voltam újságíró, fotós, tudósító, filmes. Egy 
ideje könyves vagyok, s jól van most ez így. 

A legboldogabb Afrikában voltam, azt hi-
szem. 

Szerelmes vagyok a Tengerbe.
Életem legtökéletesebb pillanatait hajón 

éltem át.
Most éppen egy folyó mellett lakom.

„Még az is lehet, hogy ez a könyv kigyógyított 
az olvasói válságomból. Fordulatos, pörgős, 
igzis, szerelmetes, romantikus, gyilkolászós, 
érdekességes… egyszóval minden volt ben
ne.” – cappucci

Tara Monti

Többet ad, mint amit 
a műfajtól várna az olvasó. 

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/monti

Olvass bele a műveibe itt: 259. oldal

Dedikáció




