Kaland és Mese

„Ha nincs mese, nincs gyerekkor."
– Csukás István
Ajánljuk ezt a kötetet

• könyvtárosoknak, pedagógusoknak,
akik a szívükön viselik az olvasás ügyét.
• könyvkedveló´ gyerekeknek, tizenéveseknek,
akik már maguk válogatják az olvasmányaikat.
• újságíróknak, kritikusoknak, akikre nagy szükség van
a könyvkultúra és a magyar szerzó´k népszerú´sítésénél.
A kötet bemutatja és részletekkel illusztrálja
Csukás István legmaradandóbb köteteit, és azon új szerzó´két,
akiknek munkáját nagy elismeréssel és megelégedéssel ﬁgyeli.
Megismerhetó´k Böszörményi Gyula nagy népszerú´ségnek
örvendó´, kiemelkedó´ ifjúsági írásai.

Fedezd fel ó´ket magadnak!
Minden szerzó´ oldalán találsz helyet az aláírásnak.
Gyú´jts össze minden dedikációt,
hogy még értékesebb legyen a köteted!

Kaland és Mese körkép – 2016

körkép – 2016

• könyvbarát szüló´knek, ha gyermekük
szeret mesét hallgatni vagy olvasni.
Mindazoknak, akiknek fontos,
hogy gyermekük szeresse a könyveket.

A mai mese- és ifjúsági irodalom
hazai nagyjai és nagy ígéretei
Könyvbarátoknak és
leendó´ könyvbarátoknak
– 14 éves korig

Egy könyvbarát sosem unatkozik.
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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 szórakoztató irodalom

5 000 pld.

10 000 pld.

20 000 pld.
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a szeretheto rodalom
NEM elvont * NEM kísérleti
NEM unalmas * NEM didaktikus
Mi jellemzi a legjobb alkotásokat?
* fordulatos, érdekes történetek
* nagyszerű helyzetteremtés
* eleven szereplők
* gazdag érzelemvilág
* friss humor, szellem
* érzékletes, árnyalt (beszélt) nyelvezet
* magukkal ragadó, letehetetlen könyvek,
melyek akár klasszikusokká válhatnak

Kikkel találkozhatsz a kötetben?
A kreatív írás nagyágyúival és új felfedezettjeivel,
akik felveszik a versenyt a külföldi sztárszerzőkkel!
Fedezd fel őket te is és ismertesd meg gyermekeiddel,
tanítványaiddal, olvasóiddal!
Egy könyvbarát sosem unatkozik.
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Nemere István fotó: Vadas Róbert (Vadaro)
A kötetben szereplő olvasói vélemények a moly.hu-ról származnak,
ahol nem jelöltük külön a forrást.
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© Kiadta a Könyvmolyképző Kiadó, 2016-ban
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Felelős kiadó: Katona Ildikó

Műszaki szerkesztők: Gerencsér Gábor, Zsibrita László
Korrektor: Gera Zsuzsa
Nyomta és kötötte a Kinizsi Nyomda Kft., Debrecen
Felelős vezető: Bördős János ügyvezető igazgató
Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidí
tett kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli engedélye nélkül sem a teljes mű, sem
annak része semmilyen formában – akár elektronikusan vagy mechanikusan,
beleértve a fénymásolást és bármilyen adattárolást – nem sokszorosítható.
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Szeretem, amikor életre
kelnek a műveim.

K. László Szilvia
vagyok, író, költő. Kisgyermeknevelő és
gyógypedagógus végzettségem van, a mindennapjaimat pici gyerekek között élem. 2002
óta publikálok rendszeresen. Először gyermeklapokban jelentek meg verseim, antológiákban, önálló kötetekben, folyóiratokban,
tankönyvekben lehet találkozni írásaimmal.
Nagyon örülök annak, hogy a verseimet, meséimet rendszeresen használják az óvodákban, iskolákban, sokat megzenésítettek, feldolgoztak a pedagógusok, iskolai színjátszó
csoportok.
Szeretem, amikor életre kelnek a műveim,
amikor azt érzem, hogy tényleg eljutott a gyerekekhez. Jelenleg Takács Nikolasszal dolgozom együtt, aki megzenésítette, felénekelte a
verseimet, a közös CD-nk hamarosan elérhető
lesz mindenki számára. Az olvasók visszajelzései nagyon fontos megerősítést jelentenek, és
büszke vagyok arra, hogy a UNICEF Magyarország és a Bookline könyvajánló programjában a Marci és a galibák című sorozat első kötete, „Szívünk rajta” matricát kapott.

• Válogatott 2011
Ezt olvashatod tőle:
Kékmanó-sorozat
Itt a kikelet!
„K. László Szilvia mesekönyvei gyönyörűen
megírtak. Nem véletlen,
hogy a gyermekeim
szinte követelik, hogy
ezt olvassam esténként.
Ilyen kedves, kreatív
és tanulságokkal teli
történeteket boldogan
mesélek a kisfiaimnak
minden áldott este.”
– Baros Laura

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/klaszlo
Olvass bele a műveibe itt: 19. oldal

Dedikáció
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Szórakoztatva, nem didaktikusan
tanítok a könyveimmel.

Kozári Dorka
A teljes nevem Kozári Dóra Éva, 1980-ban
születtem; művelődésszervező, fodrász és
természetgyógyász végzettségem van.
A mesélés – és később meseírás – azóta
jelen van az életemben, amióta beszélni tudok. Már egészen kiskoromban is úgy meséltünk Anyukámmal, hogy hol ő mesélt (fejből), hol én neki. Aztán valahogy megmaradt
bennem a meseköltés. Nagyjából tizenkét
éves korom óta le is írom a történeteimet.
Egy társasutazáson egymás mellé sodródtunk egy pszichiáternővel, aki mikor rájött,
hogy én vagyok a Marcsi-könyvek szerzője,
örömmel mesélte, hogy a köteteimet (főleg
az elsőt) maga is alkalmazza a gyerekgyógyászatban. Segíteni tud bizonyos traumák feldolgozásában, mint például bántalmazás
vagy a szeretett személy elvesztése.
Számomra ez volt az egyik legnagyobb dicséret.

• Válogatott 2011
• TOP értékelés

Ezt olvashatod tőle:
Marcsi szeretetre vágyik
Marcsi és a nyári
kalamajka
Marcsi téli kalandjai

„Nem lehet nem szeretni! A történet nagyon
aranyos, egyszerű,
érthető és imádnivaló.”
– MezeiMarcsi

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/kozari
Olvass bele a műveibe itt: 27. oldal

Dedikáció
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Béke, kedvesség,
természetszeretet.

Lovranits Júlia
A Szegedi Tudományegyetemen végeztem,
biológus szakon, ökológia szakirányon. A természet és az irodalom számomra elválaszthatatlanok. 1986-ban születtem Székesfehérváron. Kamaszként megjártam a sárvári diákíró
tábort, dolgoztam diákújságnál, és természetleírásokat küldtem be a Madártávlat Csipogó
rovatába.
A Lea és a viharbanyák című történetem 2013-ban jelent meg, gyerek- és meseregényeket szívesen olvasó, romantikus lelkű
felnőtt olvasóim nagy örömére is.
Szívesen vegyítem meséimben a természetismereti érdekességeket és a népmesei
elemeket, népi hiedelmeket.
Az író nem varázsló, inkább bűvész: nem
a semmiből húz elő valamit, hanem jó előre
odakészített dolgokat mutat meg új csodaként. Vagy olyan is, mint a kaleidoszkóp: hogy
a valóság darabjait rakja össze új képekké. Az
én regényem is ilyen valóság-darabkákból áll:
a Csudalepkés tarka rétet például Fehéroroszországban láttam.
Szerintem: Ha sétálsz egy erdőben, patakvölgyben, vagy utazol valahová, te magad leszel a mese szereplője.

• Válogatott 2011
• TOP értékelés
Ezt olvashatod tőle:
Lea és a viharbanyák
„Nagyon kedves történetek, nagyon szerethető kis szereplőgárda,
fergeteges mesélőkedv
– és mögötte biztosan
rengeteg tanulás és
gyakorlás –, sok-sok
magyar népmesei fordulat, széles körű boszorkány folklór ismeret!”
– Chöpp

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/lovranits
Olvass bele a műveibe itt: 35. oldal

Dedikáció
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Mi a manó?

Csobán Zsuzsa
Édesanya vagyok, aki a három gyermeke
mellett kiteljesedett, megérett, és megírta azt a regényt, aminek az ötletét egyszer,
az általános iskola egy szünetében megfogadott magának. Nagyon sokáig nem tudtam,
mi szeretnék lenni, csak azt, hogy írni biztosan fogok.
1980-ban születtem Székesfehérváron,
Gárdonyban nőttem fel, jelenleg pedig Martonvásáron élek, ahol a regényem is játszódik.
Rozi és Roli története egy séta közben jutott eszembe, amikor a martonvásári kastélypark sétányán toltam a babakocsit. Egyszer csak a szemem sarkából észrevettem
egy apró, zöld köpenyt, és egy húsos orrocskát. Akkor döbbentem rá, hogy bizony itt
manók élnek.:)
Füzetbe írok tollal, ezt szoktam meg, és
csak akkor tudok írni, ha a ház elcsöndesedik, és egyedül vagyok. Akkor indul be a film
a képzeletemben.

• Válogatott 2012

Ezt olvashatod tőle:
Rozzancs Rozi
Barathániában

„Számomra vonzó az
élénk, életigenlő környezet, a napi (modern)
valóság és a mesebeliség
keveredése.”
– T. Bogdányi Franciska

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/csoban
Olvass bele a műveibe itt: 41. oldal

Dedikáció
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„Rajtakaptam a lányom, hogy
a pormanót olvasta, eddig
semmit sem olvasott magától.”

Ferenczi Szilvia
Végzettségem szerint tanár vagyok, a Könyvmolyképző Kiadó II. Aranymosás pályázatának
egyik nyertese.
A történetet úgy kezdtem el írni, hogy egymás után írtam, ami jött. 2012. szeptember
elején hirtelen bevillant az a szó, hogy ,,pormanó”, semmi több. Leírtam, mert nem akartam elfelejteni, de körülbelül három hetet
vártam arra, mire egy délután beugrott, hogy
ki ő, hol él és mit csinál. Ekkor kezdtem el írni
az első fejezetet. Később lett tudatosabb,
hogy miről írjak, a folytatásnál pedig már nagyon figyeltem arra, hogy honnan hova akarok eljutni. Szerintem a folytatás még izgalmasabbra sikerült, mint az első rész.
Jelenleg Afrikában élek. Három gyermekem
van. A pormanót a lányom olvasta, miután beküldtem a kéziratot az Aranymosásra. Nagyon
tetszett neki, a kedvenc szereplője a pormanó
lett. Az egyik legjobb érzés az volt, amikor olvasás közben hangosan nevetett rajta. Sokat. :)
Szándékom, hogy a mesém észrevétlenül tanítson, anélkül, hogy leereszkedő lenne
vagy kioktatna. Ha egy gyerek többször is szeretné hallani vagy olvasni az adott mesét, az
jó jel.

• Válogatott 2012
• TOP értékelés
Ezt olvashatod tőle:
A pormanó felbukkan
„– Mi az a pormanó?
– Ezzel a kérdéssel fogadott az ötéves kisfiam
óvó nénije, miután a
karácsonyi ajándékokról szóló beszámolón
Adrián elmesélte, mit
kapott. Nem a távirányítású autót vagy a
legót említette, hanem a
mesekönyvet, ami neki
és kilencéves nővérének
is a kedvencévé vált.” –
olvasói üzenet

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/ferenczi
Olvass bele a műveibe itt: 47. oldal

Dedikáció
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„Még egy cserebogárból is tud
kedves mesehőst teremteni.”

Palásthy Ágnes
Név: Palásthy Ágnes
Szül.: Budapest
Foglalkozás: Magyar-angol szakos középiskolai tanár, szabadúszó műfordító, meseíró
Lakhely: Dunántúl
Család: Férj, két felnőtt lány gyermek
Háziállat: változó számú befogadott macskák
Hobbi: olvasás
Érdeklődés: természet
Önjellemzés: Kíváncsi, jó humorú ember
vagyok. Hiszek a hagyományos emberi értékekben, és ezeket jelenítem meg a meséimben.
Igényes nyelven humoros, rövid, tanulságos állatmeséket írok ovis-kisiskolás gyerekeknek.

• Válogatott 2012
• TOP értékelés

Ezt olvashatod tőle:
Elrabolták a siklót
A tekergő bőregér

„Még egy cserebogárból
is tud kedves mesehőst
teremteni.” – Olvasói
vélemény – Megjegyzem,
cserebogár hősöm még
nem volt.

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/palasthy
Olvass bele a műveibe itt: 53. oldal

Dedikáció
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Számtalan világ él a fejemben,
és ezeket könnyen ki is tudom
szabadítani onnan.

Bessenyei Gábor
1985-ben születtem, a főiskolán újságírást tanultam, és a pályámat is újságíróként kezdtem. De hamar rájöttem, hogy az ezzel járó
lóti-futiság nem az én világom, és inkább áttértem az irodalom, először a szép-, majd
nem sokkal később a szórakoztató irodalom
világába. Sokáig fióknak dolgozó író voltam,
amikor felfedeztem az Aranymosás mese- és
regénypályázatot. Szerencsére, az Aranymosás pályázat is felfedezett engem, így a harmadik kiírás egyik győzteseként megjelent az
első kötetem, A jövő harcosai (Az Olimposz
legyőzése 1.) című regény. Ez egy görög mitológiára épülő, időutazós, múltban nyomozós kalandregény és urban fantasy. Ez utóbbi
nem véletlen, zsánerként leginkább az urban
fantasyt érzem közel magamhoz.

• Válogatott 2013
• Az év írója 2015.
– III. helyezett (Magyar
Könyvek Viadala)
• TOP értékelés
Ezt olvashatod tőle:
A jövő harcosai
„Bessenyei Gábor
bebizonyította nekem,
hogy igenis van olyan
middle grade könyv, ami
számomra is izgalmas
és szórakoztató lehet!”
– Greylupus

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/bessenyei
Olvass bele a műveibe itt: 59. oldal

Dedikáció
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Szívmelengető mese egy csöppnyi
tündéri varázslattal.

Bodor Attila
1987-ben születtem Kecskeméten. Jelenleg
a Szegedi Tudományegyetem Biotechnológiai Tanszékének doktorandusz hallgatójaként
tevékenykedem. Kutatási témám szorosan
kapcsolódik a környezetvédelemhez. Szabadidőmet igyekszem minél hasznosabban
eltölteni: sokat rajzolok, imádom az állatokat
és nagyon szeretek olvasni.
Igyekszem történeteimmel felhívni a figyelmet az olyan hagyományos értékekre, mint a barátság, a szeretet és az egymás
iránti felelősségvállalás. Azonban mindemellett a meséknek reflektálniuk kell a modern
világ kihívásaira is, hogy a szülőknek lehetőséget biztosítson egy-egy tanulságos, jellemformáló beszélgetésre a gyermekekkel.
Szeretem egyedi humorral meghökkenteni az olvasókat, ám ezt mindig igyekszem
szerethetően megoldani.
Remélem, ugyanolyan vidám perceket
szereznek majd a könyvek, mint amilyen vidáman írtam őket.

• Válogatott 2014
• TOP értékelés

Ezt olvashatod tőle:
A ló, aki édességet
tüsszentett

„Üdítő érzés végre olyan
mesét olvasni, mely tele
van szeretettel, önfeláldozással és törődéssel.
Bodor Attila története
rászolgált arra, hogy
méltó helyet kapjon a
kisfiam könyvespolcán.”
– Ny. Andrea

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/bodor
Olvass bele a műveibe itt: 67. oldal

Dedikáció
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„Észrevétlenül telik meg
a mindennapok szürke valósága
izgalommal és varázslattal.”

Deme László
1979-ben születtem Szegeden, jelenleg Budapesten élek a családommal. Kommunikációval, reklámmal és újságírással foglalkozom.
Írtam színdarabokat és szlogeneket, kritikákat, cikkeket és szappanoperákat, novellákat
és plakátsorokat, végül meséket, amióta kisfiam született.
Először csak fejből meséltem lámpaoltás
után, épp ami az eszembe jutott. De pár apró
történet elkezdett nőni, növekedni meg nyújtózkodni, mint a mesebeli paszuly, és úgy ös�szekapaszkodtak, úgy összegubancolódtak,
hogy mese lett belőlük. Aki olvassa-hallgatja,
kibogozhatja, ha akarja!

• Válogatott 2013
Ezt olvashatod tőle:
Zsófi és a zoknivadász
„Már a nyelvezeten is
érződik, hogy a szerző
gyakorló kisgyerekes
szülő: a kicsik számára
is érthetően körvonalazódik a mondanivaló, az
ő közegükben történnek
az események, és szinte
észrevétlenül telik meg
a mindennapok szürke
valósága izgalommal és
varázslattal.” – olvasói
üzenet

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/deme
Olvass bele a műveibe itt: 77. oldal

Dedikáció
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Én annak a kilencéves kölyöknek
írok, aki valaha voltam.

Böszörményi Gyula
Tizenévesen merészeltem először tollat ragadni. Mivel sem bányász, sem hegymászó
nem lehettem, ezért folyamatosan publikálok. A gyermekirodalmat elsődlegesen fontosnak érzem, mert a gyerekkorban dől el,
milyen emberré válunk, s e „döntésben” a
könyvek, filmek sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint azt hinni merjük. Én annak a kilencéves kölyöknek írok, aki valaha voltam.
2006-tól a Szépírók Társaságának tagja
vagyok.

• Háromszoros platina- és
tízszeres aranykötetes
szerző
• TOP értékelés
• KultuszKör kiemelt
Díjai:

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

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: 83–98. oldal

Dedikáció
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Ha úgy véled, tudod a végét,
tévedsz.

Cselenyák Imre
Cselenyák Imre néven születtem Nyírkátán,
1957. január 1-én. Mi is vagyok, ezen kicsit el
kell tűnődnöm: elbeszélő, zenész, dalszövegíró, librettószerző, az Írószövetség, valamint
a Történelmiregény-írók Társaságának tagja.
Több mint harminc mű szerzője, 2013 májusa 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 regényeim Jean-Pierre Montcassen néven jelennek 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 országhatáron túl (Felvidék, Erdély) irodalmi esteket szervezek, író-olvasó találkozókon, zenés
rendezvényeken találkozhatsz velem.

Ezt olvashatod tőle:
Az aranyhajú kisfiú álma
„Kedvenc mai magyar
íróm. Zseniális! Fedezzétek fel minél többen!
Kívánok neki még több
és több elismerést,
népszerűséget, 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: 99. oldal
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Életre kel a képzeletmozi!

Csukás István
Kisújszálláson születtem 1936. április 2-án.
Gyerekkorom végén Békés-Tarhosra kerültem az akkor megnyíló csodálatos zeneiskolába, s hegedűművésznek készültem. Kamaszként verseket írtam, amelyek 17 éves koromban megjelentek egy pesti folyóiratban, s eldőlt, hogy költő leszek.
Budapesten előbb a jogi Karra, később a
bölcsész karra jártam, de nem fejeztem be,
szabadúszó lettem. Húszévesen szerződésem
volt az első verseskönyvemre, de közbejött a
forradalom leverése, s nem jelenhetett meg.
Ekkor kezdtem a versek mellett a gyerekeknek írni, bekerültem egy gyönyörű birodalomba, ahol sikert arattam, boldog voltam,
és ma is benne élek.
Költőként is elismertek, több mint 10 verseskönyvem jelent meg. A szabadúszás közben különböző állásokhoz jutottam, voltam
többek között klubigazgató, újságíró, szerkesztő. Belekóstoltam minden műfajba, írtam verseket, meséket, regényeket, hangjátékokat, színdarabokat, filmeket, gyermekoperát. Köztük több világhírű lett: Emmydíj, Andersen-díj. Kaptam József Attila-díjat,
Déry Tibor-díjat, Életmű díjat, Kossuth-díjat,
Prima Primissima díjat. Díszpolgár lettem Budapesten, Kisújszálláson, Balatonszárszón.
Teskándon iskolát, Balatonszárszón színházat
neveztek el rólam.
Ma is dolgozom szorgalmasan, töretlen
hittel és kedvvel.
Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/csukas
Olvass bele a műveibe itt: 105–154. oldal

• H
 étszeres gyémámt-,
háromszoros platina- és
kilencszeres aranykötetes szerző
Díjai:
• Kossuth-díj
• József Attila-díj
• Az év legjobb gyermekfilmje hollywoodi
nagydíj
Ezt olvashatod tőle:
Pom Pom-sorozat
Süsü-sorozat
A nagy
ho-ho-ho-horgász-sorozat
Berosált a rezesbanda
Sün Balázs
stb…
„Annyi de annyi könyvet
olvastam tőle, és gyerekkorom egyik legmeghatározóbb könyvírója, csak
rommá tudom dicsérni őt
és a munkásságát.”
– Brienne_Lannister
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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!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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Írok, mert azért születtem.

Nemere István
Nemere Istvánnak hívnak, 1944. november 8-án születtem Pécsett. Nem voltak azok
könnyű hetek a város számára, javában zajlott
a második világháború, ráadásul én is a világra jöttem. Ezt a kettős csapást Pécs nehezen
vészelte át.
Boldog gyermekkorom lett volna – ha nem
kell folyton iskolába járni. Számomra az iskola tizenkét éve – a gimnáziumi érettségiig –
egyetlen hosszú, folyamatos gyötrelem, félelmek és megaláztatások forrása volt.
1974-ben, harmincéves koromban jelent
meg az első könyvem, egy magyar krimi, amit
1977-ben követett a második, aztán 1979-ben
a harmadik és negyedik… 1981 óta nem volt
év, amikor ne jelentek volna meg Nemerekönyvek, és minden évben több.
Írok, mert azért születtem. Írok, mert nem
tehetek mást. Írok, mert az olvasók gyakran
megerősítenek abban a hitemben, hogy valakiknek szükségük van azokra a történetekre,
amelyek a fejemben születnek. Sokáig tartson
még, csak ezt kívánom.

Ezt olvashatod tőle:
A fantasztikus nagynéni
A titokzatos padlás
Merénylet a Balatonon
A várúr fia
„Bárcsak minden ifjúsági könyv ilyen lenne!
Izgalmas, kalandos,
humoros, barátságos,
letehetetlen; emellett
értékeket közvetítő:
szeretetet, barátságot,
felnőttek és idősebbek iránti tiszteletet.”
– Gelso

Tudj meg róla még többet itt:
www.konyvmolykepzo.hu/nemere
Olvass bele a műveibe itt: 155. oldal
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