© Фото надане автором

— дитячий письменник,
автор численних книжок, як-от «Зубасті
задачки», «Біла трішки чорна-пречорна книжка»,
серії про дівчисько з палацу («Кожен може
стати принцесою», «Кожен може поцілувати
принцесу», «Кожен може назвати принцесу»),
художник і невтомний вигадник, який пише
про дивовижних істот, цікаву математику
та класнючих і дуже різних дітей. Двічі стипендіат
мистецької програми «Gaude Polonia».

© Фото К. Акварельної

— ілюстраторка
та викладачка у Коледжі мистецтва
й дизайну Саванни — SCAD (Гонконг, США),
стипендіатка Програми імені Фулбрайта.
Понад 8 років створює ілюстрації для цікавезних
книжок, журналів, реклами по всьому світі,
була художницею для проєкту «UA: КАЗКИ».
Малює про радощі повільного життя,
про свій дім біля озера і про все,
що відбувається навколо.

«Другоасики з 2-А» — збірка дотепних історій
про незвичайне життя звичайнісіньких другокласників.
Герої цієї книжки сваряться, шукають порозуміння
з однолітками, вигадують дивовижні історії та щиро
вірять у драконів і домозавра, який може поцупити
домашнє завдання. Разом із гуртом другоасиків
та їхньою вчителькою читачі дізнаються, як правильно
ділити цукерки і чому помилки теж бувають чудовезними,
що робити, якщо під час екскурсії зламався автобус,
а також про те, які чудовиська ховаються у книжках.
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