
Зорница/ Николова

Нека да започнем с най-тривиал-
ния, но въпреки това пиперлив 
въпрос, който се задава на всеки 
автор: Защо пишете? Какво е за 
вас литературата: призвание, 
работа, хоби ..?
Литературата за мен е свят, в кой-
то намирам красота, а  красотата 
за мен е смисъла на живота.
И ако тази красота е споделена 
с другите, то може да се нарече 
щастие :)

Работя, като...
Консултант по красота, разбира се 
:)

За последно плаках, защото...
Разстоянията са нещо трудно пре-
одолимо. Можеш да пращаш по-
зитивните си мисли из всички кра-
ища на света, но нищо не може 
да замени топлината на една пре-
гръдка.

Ще променя мналото си, защо-
то...
Така ще мога да говоря на хиляди 
други езици :)

Ако имах двойник...
То тя би била непременно жена на 
име Елизабет.

Не ми стига смелост за...
Много неща.

Никога няма да опитам...
Бънджи скок.

Моята рецепта за успех е...
Вярвай в себе си, знай кой си, къде 
си тръгнал и откъде идваш. А по 
пътя, създавай красота!

На кой въпрос искате да отгово-
рите, но никога не ви го задават?
Засега няма такъв.

Критиката по мой адрес я...чета 
много внимателно.

Най-добрият и ценен съвет е...не-
дадения такъв. Всеки сам трябва да 
си събира ценности в торбичката.

Звездната болест заразна ли е?
Със сигурност.

Кои са Вашите критерии за добра 
литература? Какви характерис-
тики трябва да притежава един 
литературен текст, за да го оп-
ределите като такъв?
Думи от които ми спира въздуха,-
думи, които ме вдъхновяват и учат.
Литературния текст за мен е добър, 

когато  съвпада с моето душевно 
състояние и ме кара да се чувствам 
докосната, дава ми нишка, по която 
да вървя. 

Съвременник или класик...
Съвременник, класиците съм си ги 
оставила за след двадесет години :)

Сега или утре...
Сега. Утре може и да не дойде.

Бързо или утвърдително...
Утвърдително, за къде да бързам?

Какво е България?
Созопол, в края на септември, кога-
то душата ми е в къщи :) 

Четете ли е-книги?
Напоследък предимно е-книги.

Интервю

Продължете изречението Е-същност е...място за среща на е-хора с 
е-книги и е-идеи, които да съществуват в реалността.

Моята рецепта за успех е...
Вярвай в себе си, знай кой си, къде си тръгнал и откъде идваш. 
А по пътя, създавай красота!


