A hónap szerzője:
Leiner Laura
Ifjúsági bestseller szerző. 1985. április 22-én született
Budapesten. Első regényét 18 évesen írta, Remek! címmel,
mely 2005-ben jelent meg. A Szent Johanna gimi ifjúsági
regénysorozatának első kötete 2010-ben jelent meg.
Mindig is író szerettél volna lenni? Ha nem, akkor mi? Mióta
írsz?
• Nem, 18 éves koromig nem tudtam, hogy író leszek, akkor írtam az első regényemet. Ez
nem volt tudatos, egyszerűen csak jött, leültem, és írtam egy könyvet. (: Ha nem
regényeket

írnék,

akkor

a

filmes

szakmában

tudnám

elképzelni

magam, forgatókönyvíróként. Persze régen eszembe jutott, hogy esetleg zenész leszek,
de tehetség híján megmaradtam „hallgatónak”. Szerintem így mindenki jobban járt.
Hogyan adták ki a könyvedet?
• Amikor elkészültem a Szent Johanna gimi kéziratával, felkerestem egy ifjúsági kiadót.
Hogyan telik egy napod? Szabadidődben mit csinálsz? Mi a hobbid? Sportolsz
valamit?
• A napjaim leginkább írással telnek, így nincs sok szabadidőm. Ami van, azt filmnézéssel és
netezéssel töltöm. Hobbimnak is csak az írást, és a filmeket tudom említeni. Nem
sportolok, de szívesen nézek sportközvetítéseket a tévében, ez egy kevésbé megerőltető

formája az egészséges életnek.
Hol lehet neked írni? Hol tudlak elérni?
• A szentjohannagimifanclub@gmail.com email címen lehet nekem emailt írni, ezen kívül
bármelyik közösségi oldalamon elérhető vagyok:
Facebook Twitter Instagram Snapchat (leinerlaura)

Ki adja ki a könyveidet?
Az L&L kiadó.
Lesz film valamelyik könyvedből?
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megfilmesítése sincs tervben.
A Bexi-sorozatban te írod a dalszövegeket?Igen, minden dalszöveget én írtam a
kötetekben.
Honnan jött a Szent Johanna gimi ötlete?

• Szerettem volna egy ifjúsági naplóregényt írni, ami itt és most játszódik. Így jött az SzJG
ötlete.
Hány részes a sorozat?

• A sorozat 8 részes. (A 4 gimnáziumi év 8 féléve)
A karakterek kitaláltak, vagy léteznek?

• A Szent Johanna gimi kitalált történet, kitalált karakterekkel, a valóságban sajnos nem
léteznek a szereplők.
A történet saját élmény?

• Nem, a történet fikció, nem saját élmény.

Létezik a Szent Johanna gimi? • Nem, ez egy kitalált iskola.
Miért francia tagozatos a suli?

• Úgy éreztem, hogy az angol túl snassz, szerettem volna különlegesebb nyelvet választani a
történethez.

