* 9. května 1927, Praha
česká spisovatelka
autorka románů zejména s historickou tematikou
Lev a růže - tetralogie
- Král železný a zlatý
- Zlá léta
- Dědici zlatého krále
- Žebrák se stříbrnou holí
Tajemství opuštěného trůnu - dvojsvazkové dílo
- Královský nech tě neochrání
- Orel a had
Lucemburská trilogie
- První muž království
- Rab z Rabštejna
- Roky před úsvitem
Stříbrný jednorožec

Léč pana z Rožmberka
Domeček na Vesuvu
Orel a lev - šestisvazková freska z doby Karla IV.
- Cval rytířských koní
- Dvojí trůn
- Orel a had
- Od moře k moři
- Druhá císařovna
- Dotkni se nebe
Rozděl a panuj - zikmundovská trilogie
- Jsme jedné krve
- Ty jsi dědic svého otce
- Vězení pro krále

*17. 5. 1932 - †25. 3. 2009

česká malířka a ilustrátorka
kreslířka dětských seriálů v časopisech Mateřídouška, Čtyřlístek a Ohníček

Růžičková Marie: Učíme se českou znakovou řeč
Lhotová Dagmar: Šťastnou cestu s ježkem Františkem
Šimková Jana: Koza Líza na pouti
Ditmarová Vladimíra: Veselé čtení
Šimková Jana: Velryba Bambule
Jelínková Hanka: Kouzelná abeceda
Havel Jiří: Barbánek je můj kamarád
Faltová Věra: Malý vlk a bystré očko

17. května 1937 – 9. dubna 2011

český spisovatel
známý svými humoristickými knihami
Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii
Starci na Aljašce aneb proč bychom se nezmrazili
Proč bychom se nepotili aneb Jak se chodí po horách
Dlouhé noci Vikingů aneb Vraťte nám rabiáty
Proč bychom se netěšili aneb Jak se držet nad vodou
Nejlepší holka našeho života aneb Miss Porta
Dudáci a vlčí hlavy
Strašidla a krásné panny
Babinec
Jan, černý proutník
Předposlední trubadúr
S kytarou v Antarktidě
Otava, Putování po řece
Pohádky pro dobrodruhy

* 24. května 1957, Praha
česká spisovatelka, scenáristka a publicistka
Indiánský běh
Křepelice
Když milujete muže
Krákorám
Sodoma komora
Jen si tak trochu schnít
Rok kohouta
Boží a jiná muka

