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Évek óta a vámpíros, zombis fantazikönyvek
uraljáka világ kiinyvpiacát. Két fĺatal
magyar írÓ is hasonló babérokra vágyiţ mint
a Twilig ht konyvek szerzője,Stepha nie Meyer
vagy A Harry Potter írőnője,J. K. Rowlĺng.Vagy
egyszerűen csa k élén k a f antźziď1uk?
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SARKANYAIM
a nyakamban lihegnek

Ugron Zsolna első
regénye egy letűnt
világról, az egykori
erdélyi magyar
arisztokrácia életé-
ről szól.Amelyből
maga is származi]ç és
amĺbe vĺssza is tért.

T. l.: Mindketten lţđlight Saga
méretĺĺ so]ozat első kötetéYel
robbantatok be a fantasy
könyvek piacára, huszonéve-
sen' előzmiíny nélkĺil...

Lilian H. ĘiVega: Voltak előz-
mények. A legelső fanfictĺonöm a
Star Wars témában készĺilt.
Később tďiáltam ľá a Fanfiction.
Net-ľe, a világháló legnagyobb
ilyen jellegű oldďáľa. Nemzetközi
hírnevet a Haľry Potteľ témában
készült, ľegényhosszúságú
fanfictionjeim hoztak. Ezeket an-
golul írtam, így a világ minden
ponţán .olvasták. Eddig mintegy
tíz nyelvľe, köztĺik kínaira foľdí-
tottrák le őket.

tam. Kezdetben meséket

is fejezzerĺ a töľténetemet. Illetve
szĺí sincs befejezésľől. A sráľká-
nyaim ríllandóan a nyakamban li-
hegnek, tij kďandokat követelnek.
A Vérktitelék saga ľemélem máľ a
tavasszď folytatódik.

T.!: Mitől mások ezek a sárká-
nyoĘ vámpíľoŁ sellők és tün-
dérelç mint a többi?

Lilian H. ĘiYega: A kĺilönbsége-
ket hosszan tudnám soľolni.
Kezdjiik ott, hogy ľegényem nem
az első Atlantiszról szól, mint az
összes edďigi, hanem a második-
ról, apeĘt az első hílélői sell&
ként ďapítottak szigettik elpusz-
fulása után, az óceán mélyen...

attól, hogy igazi ttiľ-
ténelmi köľnyezet-
ben mozognak.
Szeľetem a töľtá
nelmeţ leszámítva
a világhábonĺk kľ
ţat. Azt egy tanáľ-

kicsivel ditákbarátabbá. AhoI csak
tudtam, vďós tłiľténelmi szemá
Ęket, eseményeket és idézeteket
használtam.

T. ţ Hobbi az írás' vagy hivatá_
sos ínónak késziiltök?

Lilian. H. ĘiYega: Tudatosan a
2000. évtől kezdve Írtam, miutĺín
felfedeztem a fanfiction mtifaját.
Édesanyám minden fanfictio-
nömet olvasta és szeľeťte, és egy-
re csak azt hajtogatta, hogy ha
akaľnék, tudnék saját magam al-
kotta világban, saját szereplőkkel
is történetet írni, s ne minďig csak
Rowling, Coľer és mások kaľakte-
reivel játszadozzam. Így a Második
At]antiszt elsősorban édesanyám-
nak írtam. Hogy a trilógia után mi
lesz, aztma1d az olvasói visszajeL
zések ďapjrán dönttim el.

Charles T. Nyitľď: Biíľ az itthoni
könyvesszakmában szinte min-
denki azt mondja, hogy íľóként
nem lehet megéIni, én az a fajta
vagyok, aki juszt is megmutaţa.
Ha vďamit egyszeľ komoĘn eL

hatáľozok, akkoľ azt ľendsze
ľint véghez is
viszem, és mi-
vel gyeľekkľ
rom óta aľról
álmodoztam,
hogy világhíľtí
íní leszek, csak
idő kéľdése,
hogymikorjutok
el oda.
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Chaľles T. Nyitľay. Íľok, mióta Chaľles T. Nýtľay: Többek közt
csak olvasni megtanul-

Budapestľe, ahol elvégez-
tem a jogi egyetemet' majd té-
vós újságíró leĺtem. Frideľikusz
Sĺĺndor mrisorában kezdtem a pá-
lyámat, de dolgoztam a Tényekben,
a Jakupcsek Show-ban és végiil
az MTV HÍľadójában is. Onnan
keľültem aztán a Mol kommuni-
kációs osztlílyráľa. Közben féţhez
mentem, gyeľekeket sziiltem, és
a családomma] most többnyire a
féţemék ľendszerváltás után visz-
szakapott biľtokán élĺink. Vagyis
talrán találóbb, ha azt mondom,
kétlaki életet élĺink ingázunk
Zabola és Budapest közłitt. Furcsa

íľtam, később 1

színdaľabot és
-2 iskolai
ľengeteg

fantasyt. Utóbbiakat
azonban óG70 oldal
után ľendľe abbahagy-
tam, mert jött egy
újabb' még jobb ötle-
tem. 21 évesen éľtem
el oda, hogy végľe be
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nak sem sikeľtilt
megkedveltetnie
velem. Ezért szí-
neztem ki, tettem


