Ніна Воскресенська
(письменниця, журналістка)
Народилась 30 грудня 1960 року в місті Києві.
Закінчила Одеський гідрометеорологічний інститут,
спеціальність:
океанолог.
Працювала
інженером,
програмістом, журналістом, редактором, верстальником,
лаборантом в хімічному кабінеті і навіть бетонником 3-го розряду (в студентському
будзагоні). Зараз працює журналістом.
Ніна Воскресенська весь час писала: наукові статті, стінні газети,
комп’ютерні програми, казки для дітей, тексти для комп’ютерних енциклопедій та
шкільних підручників, нарешті, статті на усілякі теми: від книговидання до
газовидобування. Книжки, які були видані протягом 1995-2001 років, писалися під
різними псевдонімами, як і кілька десятків публікацій у журналі «Барвінок».
Основні твори: «Володар Країни мрій» (2005), «Останнє бажання короля»
(2006), «Легенда про Бовдура Великого» (2007), «Властелин Страны Желаний»
(2007), «Последнее желание короля» (2007), «Дивовижні пригоди Наталки в країні
Часу» (2007), «Ніна Воскресенська про Олександра Македонського, Клеопатру VII,
Івана Котляревського, Фрітьофа Нансена, Гаррі Гудіні» (2007), «Нина
Воскресенская об Александре Македонском, Клеопатре VII, Иване Котляревском,
Фритьофе Нансене, Гарри Гудини» ( 2007), «Веселі літери: абетка» (2008), «Руда
Ворона» (2008), «Першокласні історії» (2009), «Ким стати? абетка» (2012)
Лауреат Всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв «Коронація
слова» – 2003
Фіналістка “Коронації слова” за 2004 рік.
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/ Н. Воскресенська; худож. А. Шигаєва. - К.: Грані-Т, 2007. - 112 с.: ілюстр.
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/ Н. Воскресенська. – К: Грані-Т, 2007. – 256с.
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Самчинська Т. Про драконів, відьом, гномів та інших кандидатів у президенти:
[рец. на кн. «Останнє бажання короля»] / Т. Самчинська // Друг читача. - 2007. - № 8.
- С. 3.

