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В Столична библиотека се проведе вълнуваща среща на шестокласници от две столични
училища с писателката Леда Милева.
Госпожа Милева с огромно удоволствие разказа на децата за себе си, книгите, които са
повлияли на живота й, за спомените от нейния баща Гео Милев. Първото й поетично
вдъхновение е дошло от снега и след детското наивно стихотворение голямата българска
поетеса започва първите си поетични опити.
Леда Милева прочете някои от любимите свои стихове, които се знаеха от децата и те се
включиха с голямо вълнение.
След официалната част шестокласниците зададоха много въпроси към Леда Милева, на
които тя отговори с огромно удоволствие, а за въпроса:
На какво ястие би оприличила живота си? - каза, че е най-интересният, който и е
задаван до сега.
После децата имаха възможност да се снимат с любимата писателка и да си вземат
автограф от нея. Те от своя страна я зарадваха с много мартенички и цветя.
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