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Fiatal fantasy felsőfokon
Sórlaźnyokkal,sellőkleel,tiinderetĺtĺet

az olvaso óltnl is jólismert
kijrijlvue ukeztek ćÍk lcettn a hazni
fantnsy-iroilnlomba.
MĺĺsodikAtlantisz ás Sáľlcĺnyvéľcímĺikiinyveik megjelenése (a kiinyvbmutató
decembr 15-en lesz a Bartók Béla úti Alexandra kiinyvóruhózhan) ţrdelces
a lurócwry i kiiĺtywósarb an, meĘ idat sm ahazai szgzÍjktłílhangos,..
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veik bestsel]erként mosolyognak majd a publikum_
ra. De azért különösebb meglepetés nem történt.
Semmivel nem tudnak kevesebbet az âltaluk '
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a

vi-

Q:

Iághírességek, akiknek olvasása évekkel ezelőtt
arra ösztĺinrizte őket, hogy maguk is tollat fog-
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janak. AgiVega l1 éves kora óta ír fanfiction
elbeszéléseket és regényeket. A magyar fanfiction koronázatlan királynője. Internetes publikációira eddig 15 ezren reagáltak, és legalább
öt nyelvre, köztük kĺnaira (!) le is fordították
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őket. A kétdiplomás, kozgazđâszvegzettségtí
fiatal hölgy beismeri: édesanyja biztatása nélkiil talán soha nem készült volna el első önálló reçnyévet,

rerni. Igen, meg akarja
:n megértett mindent.

'e talált' és távozott.
gondolták úgy' hogy
alatt tartják. Éppen
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latát, és félénken, de
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Kóczión lános fordítĺisa

szakaszt kissé diákbarátabbá tegye. Amihez

persze az is kellett, hogy ĺĘködhetnek a
levegőben a fehér, barna és kék sárkányoĘ
azért az eseményeknek, meĘkben részt
vesznek, történelemhűnek kell lenniük. És
amikor azt kérdezik a szerzőtől, mi lesz a
folytatásban, kóvetkezetesen azt válaszolja:
vér, szerelem, csalódás, háború, testvériség.

Szóval

történelem...
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