
Dóka Péter 1974-ben született Budapesten.
Középiskolai tanulmányait 1988 és 1992
között a Steinmetz Miklós Gimnáziumban
végezte.
1992 és 1993-között a Miskolci Egyetemen
tanult német nyelvtanár szakon. 1993-tól az
ELTE hallgatója. 2001-ben magyar szakos
egyetemi, 2004-ben német szakos főiskolai
diplomát szerzett az ELTE-n. 1998 és 2002
között a Népszabadság egyik filmkritikusa
volt. 2005 és 2019 között a Móra Kiadó
irodalmi szerkesztője, 2019 óta a
főszerkesztője. 

Dóka Péter

Hősök leszünk! (Szupermalac és
Űrpatkány sorozat, 1. rész);

A három űrbetyár (Szupermalac és
Űrpatkány sorozat, 2. rész)
Idővihar (Szupermalac és
Űrpatkány sorozat 3. rész)
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Viharlovag -
Fekete eső

(Móra Kiadó,
2016)

Illusztrációk:
Baranyai (b)

András
 

A kék hajú lány; Móra Kiadó,
2013

Illusztrációk: Lakatos István
 Mindig vámpírokat rajzol, fekete a

körme, és kerekes székben ül. Ő Mira, a
kék hajú lány, aki éppen várja a csodát.
Mert csodára néha szükség van. Főleg

egy kórházban. De nem a csoda érkezik,
hanem a tizenhárom éves Olivér. A

fiúnak nincsenek barátai, a
plüsspatkányával alszik, és szeret

felmászni a magasba. Kórházba is azért
került, mert leesett egy fáról. A

gyerekosztály a rejtélyes és furcsa álmok
helye, Olivér itt barátokra talál, és

sokkal jobban érzi magát, mint odahaza. 

"Nem lehet megkérni
valakit arra, hogy
szerelmes legyen."

Dóka Péter: Idővihar (12.oldal)

 

http://www.mora.hu/konyv/viharlovag-1-fekete-eso
https://moly.hu/konyvek/doka-peter-idovihar
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Hogyan lettem médiasztár?;
Móra Kiadó, 2005

Dóka Péter regényének kamasz hőse,
Sali az iskolai élet hétköznapjaiból
hirtelen egy másik világba csöppen;
megkapja egy film főszerepét, majd

egy reklámfilmét is. Színházi és
filmrendezők bukkannak fel körülötte,

producerek irányítják lépéseit.

Vidékről érkezett,
pipázik, hatalmas bajusza

van, és imádja a
pacalpörköltet. Ő Szalai
tata, Jenci és Barnabás
nagyapja, aki úgy dönt,
felcsap nyomozónak, és
megkeresi unokáival az
állatkertből ellopott

zsiráfot. 

Az ellopott zsiráf; Móra
Kiadó, 2003, 2009, 2013

Történetek
zsiványokról,
pandúrokról

Komjáthy István - 
 Dóka Péter:
Betyárvilág

Díjak
Csukás István-

díj, 2015
(Sajtkirály)

Lila királylány -
9 mese (Móra
Kiadó, 2014)
Illusztrációk:
Anne Pikkov

"Gyerekkoromban kezdtem el
írni, de hogy miért, arról

fogalmam sincs. Talán mert nem
tudtam elaludni."
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