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A Könyvmolyképző Kiadó színes prog-

ramokkal és izgalmas könyvnyere-

ményekkel készül az Olvasás éjszakájára.

Három helyszínen lesznek beszélge-

tések, játékos irodalmi ran-

devúk, amelyekre szeretet-

tel várunk minden érdek-

lődőt.

Cselenyák Imre Áldott

az a bölcső című regé-

nyében Arany János fiatal-

kora, első szerelme, és az

„izgága Petőfivel” való

találkozása különleges tör-

ténetté áll össze. Budapesten az

Alexandra Pódiumon 17 órától a szerző-

vel Petőcz András beszélget az életrajz

feldolgozásáról, és az izgalmas levéltári

kutatómunkáról. 

18 órától ugyanitt a humoré lesz a

főszerep. Az Apa, randizhatok egy lovag-

gal? és a Calderon, avagy hullajelölt ke-

restetik regények kapcsán Róbert Katalin

On Sait kérdezi vidám anekdotákról és

írói titkokról.   

19 órától Mennyit ér egy könyv? –

játékos vetélkedő könyves kincsekért

Róbert Katalin íróval. 

20-tól 21 óráig Az olvasás terápia?

címmel  interaktív önismereti beszél-

getést vezet Varga Bea viselkedéselemző

az olvasás önismereti és gyógyító sze-

repéről. 

Böszörményi Gyula Ambrózy báró

esetei című sorozata a legnagyobb hazai

könyvsikerek egyike. Deb-

recenben 17 órától az

Alexandra Könyváruház-

ban Böszörményi Gyula

mesél az Ambrózy báró írói

műhelytitkairól. Beszélge-

tőtársa Saly Noémi író, iro-

dalomtörténész.

18 órától ugyanitt Is-

teni sztárok és elképesztő

hősök elevenednek meg Buglyó Gergely

(Oni-sorozat), és Bessenyei Gábor (Olim-

posz harcosai sorozat) írók

segítségével.  A fiatal szer-

zőket Papp-Szalay Sándor

faggatja regényeikről, és az

ifjúsági fantasy világáról. 

19 órától Szélesi Sándor

oszt meg izgalmas titkokat

az igazi Kincsem sztoriról,

és mesél a lebilincselő ko-

rabeli Magyarországról. A

színpadon író kérdez írót: a szerző

beszélgetőtársa Böszörményi Gyula lesz.  

20-21 óráig itt is vidám, játékos iro-

dalmi vetélkedőre várunk mindenkit.

Értékes könyvek és könyvcsomagok vár-

ják nyerteseiket!

Székesfehérváron az Alexandra

Könyváruházban 16.30-tól az Arany-

mosás Irodalmi Válogató nyertes mese-

írói adnak randevút olvasóiknak és min-

den érdeklődőnek, aki szeretné meg-

tudni, mitől lesz egy mese nagy kedvenc,

hogyan lehet megszerettetni a gyere-

kekkel az olvasást. Kántor Katát (Nózi

nyomoz sorozat), Bodor Attilát (A ló, aki

édességet tüsszentett) és Deme Lászlót

(Zsófi és a zoknivadász) Kozma Réka

kérdezi a meséikről.  

Csukás István 17.30-tól lesz vendége

az Olvasás éjszakája fehérvári ren-

dezvényének. Mesés költői kalandjairól

Katona Ildikó kiadóvezető

beszélget a Kossuth-díjas

költővel, íróval. Válogatott

vers-és meserészletek is el-

hangzanak kortárs fiatal

művészek tolmácsolásá-

ban. 

19 órától izgalmas

könyves kincsvadászat

kezdődik, ahol az estén

részvevő írók műveit is meg lehet nyerni.   

Szeretettel vár mindenkit
a Könyvmolyképző Kiadó csapata!

Egy éjjel, amikor mindenki olvas

Olvasás Éjszakája

Könyvmolyképző Kiadó


