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Se întâmplă în România! Mai bine 
spus, i se întâmplă unei românce, din 
Bucureşti, semn că orice vis este real-
izabil atunci când crezi cu adevărat în 
el şi în tine. Căci A.G. Billig debutează 
cu un volum în limba engleză, di-
sponibil pe tot mapamondul. Lansat la 
începutul lunii noiembrie 2012 de către 
editura britanică MP Publishing sub 
formă de eBook, volumul ”Four Doors 
and Other Stories” (”Patru Uşi şi alte 
poveşti”) include doisprezece povestiri 
scurte, ce au ca temă iubirea. 

”Să fi avut vreo trei - patru ani atunci 
când am simţit prima dată atingerea 
iubirii. Mă îndrăgostisem de un coleg 
de grădiniţă şi deja plănuiam să-mi 
numesc primul născut ca pe el. Multă 
vreme am crezut că, în afară iubirii 
părinteşti, singura formă de iubire care 
ne poate împlini este cea romantică. 
Până când, într-o bună zi, contemplând 
un apus de soare în Abadiania, o locali-

tate micuţă dar însemnată din Brazilia, 
am descoperit că iubirea este, de 
fapt, starea noastră de a fi şi 
că, în ciuda aparenţelor, 
suntem în permanenţă 
înconjuraţi de 
iubire”, explică 
autoarea alegerea 
temei volumului 
de debut. 

A.G. a început să 
scrie la vârsta de opt 
ani. La cincisprezece 
ani, termina întâiul 
roman inspirat de primii 
ani ai adolescenţei, scriere 
care, deşi apreciată de critici, nu 
a văzut lumina tiparului. Descurajată, 
s-a concentrat asupra studiilor şi, 
ulterior asupra unei cariere în mass-
media şi comunicare. Satisfacţiile nu 
au fost puţine sau minore însă călătoria 
efectuată în Brazilia, în 2010, a făcut-o 

să îşi dorească să acorde încă o şansă 
pasiunii din copilărie. De pus 

pe scris serios însă, s-a 
pus abia la începutul 

acestui an. In aprilie, 
înarmată cu patru 
dintre cele mai 
bune povestiri ale 
sale, traduse în 
limba engleză, a 
plecat la Londra, 
pentru a participa 

la unul dintre even-
imentele de referinţă 

ale industriei de 
gen,”London Book Fair” 

şi a găsi un agent literar care 
să o reprezinte.”

”Mi s-a spus că românii nu citesc pov-
estiri scurte, aşa că ce variantă aveam? 
Plus că mă simt cetăţean al lumii iar 
temele pe care le abordez sunt univer-
sal valabile”, spune râzând. Inainte de 

plecare, A.G. a consultat lista cu agenţii 
literari prezenţi şi edituri interesate de 
povestiri scurte aparţinând genurilor 
romance şi fantasy  şi i-a contactat, în 
vederea stabilirii unei întâlniri. 

”Prima întâlnire pe care am avut-o a 
fost cu o doamnă foarte drăguţă din 
Statele Unite, care reprezintă autori de 
lucrări de spiritualitate. Nu s-a legat 
nimic cu ea însă ideea că există deja 
profesinonişti interesaţi de lucrările 
mele, m-a făcut să mă urc în avionul 
de Londra cu o atitudine pozitivă, 
convinsă că mi se va întâmpla ceva bun. 
Cu toate astea, nici prin 
cap nu mi-ar fi trecut că 
voi pleca de acolo cu un 
contract aproape semnat 
cu o editură pe care nici 
măcar nu aveam pe listă. 
Cred că totul în viaţă 
are o semnificaţie, se 
întâmplă cu un scop. Aşa 
că atunci când am văzut 
că paşii mă tot poartă pe 
lângă standul editurii 
MP Publishing din Isle 
of Man, UK, mi-am spus 
că trebuie să mă opresc şi 
să-mi încerc norocul. Şi 
bine am făcut!”

The Postman Story Lucruri ciudate se pot întâmpla la ţară. Oamenii se transform în pitici atât de 
mici încât încap într-un plic, poştaşii îşi pierd şepcile, sfinţii apar şi vorbesc… 

The Enchanted Sledge O călătorie magică, într-un tărâm strălucitor şi îngheţat, către 
adevăratul sine şi iubirea adevărată, într-o sanie veche, dintr-un trecut îndepărtat.

Green Eyes Fereşte-te de vrăjile ţigăneşti! Undeva, într-un orăşel uitat de lume, un bărbat trece hotarul 
interzis, cazând pradă unor minunaţi ochi verzi. 

Povestea unui debut internaţional

A. G. Billig

Fo
to

: C
or

in
a 

O
la

ru
   

C
re

at
iv

e 
D

ire
ct

or
: S

or
in

a 
Fr

ed
ho

lm

Câteva luni mai târziu, la sfârşitul lui 
iunie 2012, A.G. semna cu MP Publish-
ing, în Douglas, capitala Isle of Man, 
primul ei contract în calitate de scrii-
toare.

”A fost o senzaţie fantastică. Ca 
atunci când, în sfârşit, după îndelungi 
căutări, ştii că te afli pe drumul cel 
bun. Iar credinţa mea în sincronicitate 
s-a dovedit întemeiată. Căci, aşa cum 
mi-au povestit gazdele mele Maria 
Smith (directoarea editurii) şi Mark 
Pearce (ownerul), doi oameni extrao-
dinari, pasionaţi de lectură dar şi de…

arhitectură, editura se afla în căutarea 
unor autori prin care să îşi extindă 
portofoliul cu genul romance iar eu 
mă aflam în căutarea unei edituri! 
Impreună cu Isabel Buganu, de la IB 
Communications, plănuiesc o seară de 
lectură la Bucureşti sper să îi conving să 
ni se alăture.”

A.G. Billig spune că, dincolo de 
satisfacţia personală, izbânda ei îi va 
motiva şi pe alţi tineri să îşi urmeze 
visele şi mai ales să pună piatra de 
temelie la schimbarea mentalităţii con-
form căreia lumea anglo-saxonă este un 

bastion de necucerit pen-
tru scriitorii români. 

”Din păcate, în peste 90 
% din cazuri, mass-me-
dia prezintă o imagine 
deformată a României şi 
a românilor, cultivându-
se imaginea unui popor 
decăzut, gregar şi plin de 
defecte. Se vorbeşte prea 
puţin despre oamenii de 
valoare – numeroşi, de 
altfel, şi prea mult despre 
personaje neinteresante. 
Depinde de fiecare dintre 
noi să schimbăm asta, 
porninând de la un sim-
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plu gând şi trecând la fapte. Mă bucur 
că volumul va fi promovat şi în Statele 
Unite de către o agenţie de PR din 
Los Angeles. Inseamnă o bilă albă în 
plus pentru ţara în care m-am născut”, 
spune A.G. hotărâtă.

Privind-o pe A.G. nu mă pot împ-
iedica să constat că aveam o imagine 
preconcepută despre scriitori. Mi-i 
imaginam ca pe nişte persoane re-
trase, visătoare, uşor aduse de spate, 
închise într-o lume a lor, stângace 
în interacţiunea cu cei din jur. A.G. 
este însă o persoană 
extrovertită, care 
debordează de viaţă şi de 
optimism şi care râde cu 
poftă. 

”Nu sunt un şoarece de 
bibliotecă, din contră. Imi 
place să ies, să întâlnesc 
oameni, să discut cu ei. 
Imi place să petrec ore 
întregi afară, în natură 
şi să dansez salsa. Cred 
că trupul uman este un 
templu al sufletului, prin 
urmare ţin să îl tratez ca 
atare. Să îl hrănesc ad-

ecvat, să îl hidratez, să îl îngrijesc, să îl 
antrenez. Nu de puţine ori, o plimbare 
lângă lac, în parcul de lâmgă casă sau o 
sesiune de fitness, la World Class, mă 
energizează, inspirându - mă să creez 
întâmplări şi personaje.”

Cele doisprezece povestiri incluse 
în volumul ”Four Doors and Other 
Stories” ilustrează faptul că, atunci 
când ne deschidem inima, putem simţi 
iubirea pretutindeni: în îmbrăţişarea 
unei mame, în sunetele ca de trompetă 
scoase de un elefant, într-un val care îţi 

alintă glezna, în privirea plină de pa-
siune a unui fost iubit, în sunetul unui 
pian, în nodul unei batiste uitată pe o 
masă. Cartea este disponibilă pe Am-
zon, iTunes, Barnes & Noble. 

A.G. lucrează deja la un nou roman şi 
se dedică în exlusivitate scrisului .

”MP Publising, editura care lansează 
eBook-ul, a publicat o carte intitulată 
Don t Quit Your Day Job, cu poveşti 
despre joburile unor  scriitori de suc-
ces, printre care şi John Grisham.  Insă 

eu cred că uneori este 
necesar să faci un salt 
de credinţă. Să laşi 
fricile deoparte şi să 
urmezi calea pe care 
ţi-o dictează inima. 
Universul te va sprijini 
necondiţionat”, con-
chide A.G.  
 
 
 
Mai multe despre autoare, 
găsiţi pe site-ul oficial; 
www.agbillig.com  
şi pagina de facebook,  
www.facebook.com/agbillig

Visare După ce petrece noaptea la “La prison de la mer”, o tânără stă pe plaja pustie, cu faţa la soare. Şi-a dat demisia, şi-a părăsit iubitul şi este pe cale de a avea experienţa vieţii.. 

The Elephant Ştiai că elefanţii pot vorbi? Ei bine, Mickey, cel mai curajos băieţel de pe planet ştie. 
Ştie şi Gaya, elefantul, prietena lui care îl poartă într-o călători magică în India. 


