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Симона Стоева е родена през
септември 1992 година в морска
Варна, където избира да живее и

днес. През 2016 година издава
дебютния си роман и от тогава не
спира да пише. Към момента има

две издадени книги - ,,Никога
достатъчни" през 2016 г. и

,,Всички ние сме мечти" през
2022 г. С младата писателка сме
ви подготвили кратко интервю

свързано с книгите и
написването на ,,Всички ние сме

мечти".

КОЯ Е СИМОНА СТОЕВА ?
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"Изкуството наистина се влюбва само в хора 
с отдадени сърца..."

Иво прекрачва прага на академията, най- 
престижното училище по изкуства, с 
амбицията тази институция да стане 

трамплин към сбъдването на мечтите му. 
Сигурен е, че няма намерение да се 

сприятелява, нито да завързва познанства, 
още по-малко да се забърква в интриги. Ала 
добрите му намерения се сриват още през 

първия час, когато е изгонен несправедливо 
от клас.

 
Нора не иска просто да танцува. Тя иска да 
бъде най-добрата балерина, която някога е 

творила на сцената. Научила се е да 
заключва сърцето си, за да следва своята 
мечта. Докато не среща Иво. Душите им 

прилепват една о друга като парченца от 
пъзел. Никой освен Нора не може да разбере 
грандиозните амбиции на Иво. Никой освен 

Иво не може да оцени нейната страстна 
отдаденост на танца.

 
В завладяващия роман на Симона Стоева 
съдбите на героите се преплитат в сложен 

възел от любов, смелост и отчаян копнеж по 
сцената. Но имат ли наистина избор, когато 

трябва да избират между мечтите и любовта?
"В стаята за наказание обаче го очаква среща 
със съдбата, въплътена в деликатната осанка 

на бъдеща примабалерина, затворена в 
крехкото тяло на едно красиво момиче."

,,Всички ние сме мечти" 
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Какво те вдъхнови да пишеш? 
Авторката ни споделя, че нейното вдъхновение да пише е

базирано на реални хора и събития. Нейния стимул за
писане е именно живота на хората и трудностите, през които
те преминават. ,,Защото именно те те оформят като личност”,

казва тя . 
 

Имало ли е момент в който си искала да се откажеш и да
спреш да пишеш ,,Всички ние сме мечти” ? 

,,Да, много пъти, като мисля, че така най- крехкият момент
беше, когато издателството на първата ми книга ,,Никога

достатъчни” ме ощети сериозно. Беше много обезкоражаващо,
защото ти си написал нещо, което хората харесват, а езика ти
е вързан на възел. В същия момент започнах да си мисля, че
нямам талант и се притеснявах, че няма да мога да разпиша

,,Мечтите” “достоверно”. 
 

Смяташ ли да има втора част на ,,Всички ние сме мечти”,
тъй като тя завърши с отворен край? 

,,Не. По принцип, когато чета книги обичам те да са с отворен
край, но впоследвие разбрах, че хората не харесват отворени

краища, защото искат ,,и заживели щастливо”. Много от
читателите, свързали се с мен, не одобряват финала и не

приемат факта, че някой може да се чувства нещастен
накрая. Смятам, че е хубаво да се дават повече шансове на
книгите с отворен финал, защото всеки може да завърши

историята по негов си начин. Исках да оставя въображението
на хората да завърши историята”. 
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На кой герой от ,,Всички ние сме мечти” се

опреличаваш ? 
,,Когато започнах да пиша, мисля, че Маги я

писах по себе си, чувствах се по същия начин
като нея, неуверена, засенчена, незаслужаваща
ничия любов. Исках да я разпиша като герой ,

който успява да се справи с всички свои
несигурности и да се почувства достатъчна и

значима”. 
Кой се крие зад образа на Нора? 

,,Тя е смесица от няколко мои близки приятелки,
но най-вече може би на сестра ми. Писала съм я

по нея и по нейните първи емоционални
трепети”, споделя с нас Симона. 

Кое е твоето любимо класическо изкуство ? 
,,Винаги съм гледала балерини на сцена. За мен

те винаги са били изящни, така както Адриян
вижда Нора - хем далечна и крехка, хем

достатъчно силна да изтанцува нещо толкова
категорично, че да ти завие главата на 180

градуса. Изпитвам огромен респект към самото
изкуство и исках да се доближа повече до него.

Също имам огромно влечение към старото кино,
как са правили филмите, първите награди

,,Грами”.
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Какво символизира заглавието ,,Всички ние сме
мечти”? 

  Първоначално книгата се казваше ,,Булеварда на
залеза”, кръстена хем на булеварда, на който

именно завършва книгата, и заедно с това като
метафора, че залязва нещо, за да изгрее друго. Но

двете ми приятелки, които бяха и моите
читателки, изобщо не го харесаха. Затова завъртях
думата мечти с нейни синоними , заедно с някой

култови цитати и се получи ,,Всички ние сме
мечти”. Тук идеята всъщност е, че самите ние сме
мечти за някой друг, както и за самите себе си”. 

 
                                                                                                                   Чрез това малко интервю успяхме от части да се

потопим в книжния свят на Симона Стоева. За
разнообразие сме ви подготвили и някои интересни и

любопитни факти за нея, а именно, че тя обича да
пише поеми, които може да откриете в Инстаграм

страницата asteria.poems . Споделя ни също и за
нейната любов към гръцката митология, която е

започнала през 2020 година с книгата ,,Песен за Ахил",
Тя ни разказа колко много е била разчувствана от

историята. След прочита на вдъхновената от
Омировата Илиада книга, тя започва да чете творби

именно с гръцка митология . Освен гръцката
митология авторката изключително харесва

,,Академия за вампири”, ,,Скандалния живот на Евелин
Хюго”, ,,Хари Потър”, ,,Жестока любов” и ,,Крадецът на

книги". В свободното си време тя се занимава с
експериментирането с различни сладки изкушения.

Младата авторка не е само писател - тя е майка, творец
и любител на различните изкуства, сред които е
старото кино. Енергична, пълна с позитивизъм и

любов, готова да раздава позитивна енергия навсякъде
където отиде. Тя е Симона Стоева . 

 ,,Във всеки един от нас живее история чакаща да бъде разказана" С.С.
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Кой се крие 
зад името 

Гергана Змийчарова?

Жана в „Жана д'Арк“, за която е номинирана за ИКАР`2015 
в категория “Водеща женска роля”. 6



Гергана Змийчарова е автор
на много фотографски
изложби, като „Сюжет

назаем“, „Ромео и Жулиета“,
„12 разказа за смъртта“ и

живописните „Евангелски
стихове“ и „Пигмалион“

(съвместно с Петринел
Гочев). 

 

...
Не заключвам вратата.
Който иска да влиза.
Елате.
Само, моля ви, изчистете калта от
краката си, 
влезте на пръсти (някой може да спи) 
и си измийте ръцете.
Останете колкото искате,
разгледайте;
каквото харесате си вземете -
имам по много от всичко за всички...
Наистина имам,
не се срамувайте взимайте!
Когото поискате доведете. 
Нека и той постои,
нека разгледа и вземе каквото реши.
Тук всички сме свои и винаги у дома. 
Имам само две правила:
Моля, не внасяйте кал!!!
И не бърникайте с мръсни ръце!!!
Все пак това е СЪРЦЕ!
Гергана Змийчарова

Тя е художник, фотограф,
писател, който ще покаже всички

тези таланти в най-новата си
изложба ,,Его".
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Наскоро, в един от лайфовете ти в Инстаграм, беше
споменала за творческата игра “Къщата на мечтите”. Там

човек трябва да поставя случайни думи в нарисуваната
къща. Аз си позволих малко да променя концепцията,

като нека си представим, че ти си къщата. С какви
предмети би изпълнила стаите си и какво значение и

чувство биха носили те?
 

  “Не се асоциирам с предмети, но ако трябва да си
представим, че съм къща, бих имала пет стаи. В първата

стая бих сложила един мек килим и възглавници по пода. Това
би била стаята на семейството и би играла ролята на място
за разговори. Втората стая би била празна, с изключение на

едно голямо огледало. Бих я използвала като репетиционна
зала и бих я заключвала, защото това е едно от личните ми

пространства. Третата стая би била изпълнена със статив,
платно, четки и това ще бъде ателието за рисуване.

Четвъртата би била фотостудио, а петата мъничка стая с
бюро и на него глобус. Нея бих използвала за пътни разкази. И

накрая, пред цялата тази “празна” къща, бих имала
градинка, предназначена за разговори с приятели.”

Интервю с Гергана
Змийчарова



Бидейки човек, който минава през живота като неудържима
буря, кое е нещото, което те е задържало на повърхността

през годините?
 

   ,,Мъжът ми, моят спасителен пояс. Той никога не ме утешава,
но вярва в мен, дори повече отколкото аз имам вяра в себе си. И

тук е ключовото, когато някой те гледа с повече вяра, отколкото
ти притежаваш, имаш чувството, че можеш всичко.”

 
 

Ако можеше да се докоснеш до мислите на един единствен
човек, кой би бил той?

 
  ,,Пикасо, веднага! Той през целия си живот не е спирал да рисува, а

също така е родоначалник и на много неща, които съществуват
и до днес. 

  Но не може този човек никога да не се е отчайвал, не може той да
не е имал страдания, и въпреки това до последно е продължавал!

Историята го е запомнила като чудовище, но има нещо
интересно и възхитително. Не толкова дори творчеството,

което също ми е любимо, особено розовия му период, а факта, че
никога не се е отказвал. И аз в живота си се водя по идеята, че е по-
добре да опиташ, отколкото накрая да те е яд, че не си пробвал и

си се отказал, заради страха от провал.” 
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Ти си разказвала и друг път за раждането на сценария на

,,Български кораб потъва в бурно море”, но как всъщност се
появи най-първоначалната идея? Има ли нещо повече зад

написването му или просто музата ти е дошла?  
 

  ,,При мен никога няма музи. Това първоначално беше учебна
задача в университета, като целта беше да направим сценарии

на късометражен филм. Аз съм прагматичен човек, няма
мистика, само едно писмо от Петринел до сестра му, с която за

първи път се виждат на погребението на баща му. Той тогава
въобще не разбира, че това е тъжно събитие, а точно

обратното, заблуден от събирането на всички роднини и
щастлива маска, която всички са надявали за пред него. 

  И след като седнах и започнах да пиша, нещата просто се
получиха. 

  Специалното на този филм е, че всеки се разчувства малко или
много, защото повечето хора имат някаква подобна история.

Интересното е, че Петринел никога не е скърбил и искахме това
да е включено във филма. Често подценяваме децата, но те са по-
силни отколкото с мислим, и са дори по-приспособими от нас. Не
трябва да забравяме, че истината винаги е за предпочитане от
лъжата и че човек може да се справи и с истината, защото тя не

е унищожителна и въпреки нея, ние ще продължаваме напред.”
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Коя роля, от всички, които си играла досега, си чувствала
най-близка и защо?

  ,,Със сигурност, Милкана от ,,Майстори”, в решението на
Петринел. Тя е самостоятелна, борбена, работлива, дясната

ръка на мъжа си, но и много обичлива. Безрезервната любов по-
скоро е привична на жената и точно това е показано в

,,Майстори”. Но истината е, че не трябва да доказваш защо
трябва да си обичан и да показваш постоянно какви качества

притежаваш. Тук се сещам и за една от песните на Джон Ленън-
,,Woman Is The Nigger Of The World”, която ми е и много любима и

с точност описва темата ни. 
  В ролята на Милкана, също така, имах свободата да играя себе
си, имах свобода и в облеклото, което пък за мен е много важно.”

 
 
 
 

 
 
 

Имаш ли някакви специални техники, които ти помагат да 
се превъплащаваш в ролите, които играеш?

  ,,Да, имам. В театъра има два генерални подхода: отвътре- 
навън и отвън-навътре. 

  Методът отвътре-навън иска да си запознат в дълбочина с 
историята на героя, с мотивите му, докато при системата

отвън-навътре главното е това как изглеждаш. Тогава важни са 
облеклото, говора, походката. Това е и начинът, по който аз 

работя и дори, ако някой не е съгласен, аз пак намирам начин да 
действам по този метод. Отивам в гардеробната, разглеждам 

всички костюми, избирам си най-подходящия, гримирам се и 
влизам в роля. Външният вид има голямо значение и придава най- 

различни отенъци към образа към, който се стремим.”
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Топ 3 любими книги?
  ,,Хаха, защо 3, не може ли 30?! Определено няма да се вместя в

ограниченията. Нека започнем хронологично, като на твоите
години любими ми бяха ,,Големите надежди” и ,,Тежки времена”

на Чарлз Дикенс. Като ученичка също обожавах ,,Майстора и
Маргарита”, ,,Анна Каренина” и ,,Братя Карамазови”. Много

харесвам ,,Любов по време но холера” на Габриел Гарсия Маркес,
както и разказите му ,,Най-красивият удавник на света”.

Горещо препоръчвам книгите ,,Ние, удавниците”, която е велика
родова сага, ,,На изток от Рая”, и ,,Лунната долина” на Джек

Лондон, заради която пък живея на село. Едно от последните ми
открития е романа ,,Фабиан и хаосът”, който открих напълно

случайно, но ме изненада със “скандалността” си и своята
уникалност. И за да споменем и българските автори, ще кажа, че
обожавам, неочаквано за всички, които ме познават, ,,Под игото”

на Иван Вазов, както и ,,Тютюн” от Димитър Димов, която не
смея да препрочета отново, за да не се разочаровам.”

 
От всички държави, които посети през последната година, в коя

би се върнала със сигурност отново?
  ,,В Япония, веднага казвам! Там и ще се върна с Петринел, има

още много какво да се види. 
  В Европа има много изкуство, също има много неща, които да се

видят, но малко или много, нещата се припокриват. Докато в
Азия е много различно, виждаш съвсем друг светоглед, заради

който всичко е необикновено, като започнеш от
архитектурата, чак до поздравите.”
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Кой е най-важният урок, който държиш да научат децата ти?
  ,,Аз съм много амбициозна откъм това в какви хора ще се

превърнат децата ми. Искам те да са щастливи и удовлетворени
от себе си. Винаги им казвам, че щастието и любовта

съществуват, но няма да срещнеш любовта на живота си, ако не
вярваш в любовта. Същото е и с щастието - ако не вярваш, няма
как да го имаш. Но важното тук е, че най-вероятно за тези неща

ще трябва да платиш висока цена. 
  И аз, когато срещнах любовта на живота си, си дадох време да

помисля, но въпреки всички препятствия, не се отказах. Защото
за всяко хубаво нещо трябва да платиш цена и ако искаш нещо

достатъчно силно, ще го постигнеш само, ако вярваш и работиш
по въпроса.”

 
Вярваш ли в съдбата или мислиш, че ние сами градим бъдещето

и настоящето си?
  ,,Има неща в живота ми, който като погледна назад и ми се

струват невероятни. Дълги години след смъртта на баща ми,
се чудих защо така са се стекли обстоятелствата, но

всъщност без баща ми, нямаше да познавам мъжа ми. Мисля,
че нещата някак са навързани, както има примери и в

Библията, но и виждам, че когато реша, че мога нещо, което
досега съм отричала, нещата се случват. 

  В крайна сметка, бих казала, че ще разберем истината чак
след като умрем. Хаха, тогава сигурно ще си викаме, та това е

било толкова лесно и очевидно!”
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,,Слушай, от любов
никога не боли.

 
Само от липси."

 
 

,,Не трябва да
доказваш защо

трябва да  си
обичан и какви

качества 
 притежаваш!"


