Tam, kde se rodí mraky
Tereza Kučírková
31 let
Ochoz u Brna
Jmenuji se Tereza Kučírková, v současnosti jsem na mateřské dovolené, před níž jsem
pracovala jako molekulární bioložka v laboratoři zabývající se nádorovou biologií. Fantasy
literatura byla vždy můj velký koníček a psaní povídek i pár delších textů se rekreačně věnuji
asi pět let.

Letní
Ivana Štulířová
34 let
Libavské Údolí
Autorka se ráda věnuje literatuře – v teplých letních dnech v hamace pod vzrostlým ořešákem,
v chladnějších dnech v křesle zabalená do deky. Kromě fikčních světů se zajímá také o
lingvistiku a psychologii. Ráda poznává svět. Hlavně skrz chuťové buňky. Jako své
nejdůležitější pracovní poslání vnímá připravování mladých lidí na zkoušku dospělosti.

Na konci cesty
Dagmar Svobodová
38 let
Karlovy Vary
Jsem ta, která kráčí životem po cestě, která ještě není na konci.

Nechtěj znát pravdu
Miroslav Rezek
70 let
Staré Splavy
Hledám ve vzpomínkách, dívám se kolem sebe a lovím ve vodě, která zdánlivě nemá dno.
Jednou se mi snad podaří složit to všechno jako puzzle, udělat na obraze poslední tah štětcem,
napsat tečku za posledním slovem dobré povídky. Pořád píšu hlavně pro svoji ženu, ať také
trochu "trpí". Jen pro pořádek, také mám svoji úchylku, karlovarskou soutěž mám prostě rád.

Intuice?
Josefa Růžičková

The Edge of Heaven
Lucie Divišová
44 let
Karlovy Vary
Lucie Divišová (1976) studovala francouzštinu a češtinu v Praze a němčinu jako cizí jazyk v
Německu. V současné době žije převážně v západních Čechách.

Ani Bůh nerozumí ženám
Rostislav Aubrecht
26 let
Most
Pracuji jako architekt, ale naskytne-li se volná chvíle, vyplním ji třeba právě psaním, které
beru především jako zábavu.

Noční zápas
Sabina Dočekalová
22 let
Studentka a příležitostná básnířka.

V horách
Jolana Schwarzová
35 let
Vyškov
Autorka pochází z Hané, kde také téměř celý život žije. Po gymnáziu vystudovala nejprve
historii, později informační studia a knihovnictví. Od dětství ji provází záliba ve čtení, kterou
využívá i ve své profesi knihovnice. Mezi její nejoblíbenější spisovatele patří A. Christie, A.
C. Doyle, P. D. James a E. A. Poe.

Sokrates
Zuzana Vorlíková
28 let
Vystudovala jsem filologii se zaměřením na finštinu. Kromě toulek po severu a vyprávění
dojmů z cest se ve volném čase věnuji svému čtyřnohému koníčku a šesti akváriím.

