Ebook tomoja pasja — elawalczak
Od autora: Kiedy napisałam swoją pierwszą powieść wiedziałam, że nie będzie łatwo przebić się przez
gąszcz wszystkich propozycji wydawniczych. Wielu autorów rezygnuje z pisania, bo trudności są;)
Znalazłam w tym swoją własną drogę. Czy było łatwo? Z pewnością nie. Czy miałam ochotę
kiedykolwiek zrezygnować? Z pewnością nie!
W moich powieściach na pierwszym planie są kobiety. Tak się składa, że mężczyźni je wspierają, najczęściej swoją miłością. Z jakiegoś powodu te kobiety są bardzo silne i niezależne. I tylko wydaje im się, że
same sobie świetnie radzą z przeciwnościami i trudnymi sytuacjami. Nie utożsamiam się z nimi, nie naśladuję swoich bohaterek. Lubię myśleć o nich jak o postaciach, ale jedno jest pewne, wiele zaczerpnęłam z życia innych i ze swoich własnych przeżyć. Wiele razy przechodziłam obok prawdziwej miłości,
żeby się nie rozczarować. Dlatego nigdy się nie dowiem, która z nich była ważna albo najważniejsza. Nie
klasyfikuję swoich doświadczeń, myśląc, to było istotne, dlatego postąpiłam tak czy inaczej. W zasadzie
prowadzi mnie intuicja. To ma swoje dobre i złe strony jak wszystko. Kiedy trzy lata temu zaczęłam wydawać swoje e-booki, nic nie wiedziałam o tym rynku. Nie miałam pojęcia, do czego służy numer ISBN,
i tak naprawdę chyba dopiero sześć lat temu zaczęłam interesować się Internetem. W zasadzie samo zaczęło się wydarzać. Oczywiście, że wszystkie dobre wydarzenia zawsze poprzedzały jakieś masakry, nie
odwrotnie, podobnie jak w życiu moich bohaterek. Najpierw dostają po głowie, dopiero potem odkrywają, że wszystko, co złe na końcu okazuje się zbawienne. Im głębiej wchodzę w to, co robię, tym
bardziej mnie to interesuje. Nie wiem, czy jest coraz łatwiej, czy coraz trudniej. Ktoś mi kiedyś powiedział; „Patrz w słońce, kobieto, tylko ono naprawdę istnieje”. A może to moje słowa, mojej intuicji, już
sama nie wiem. Miłego dnia:)
Kopiowanie tekstów, obrazów i wszelakiej twórczości użytkowników portalu bez ich zgody jest
stanowczo zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z
dnia 4 lutego 1994r.).
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