
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Monrue 
pisateljica 

 

Maja Monrue je slovenska pisateljica, ki živi in ustvarja na Dunaju. Njena pisateljska pot se je 

uradno pričela z izdajo njenega prvenca Pot do Nje, aprila letos, a je pisala že prej. Blog, na katerem 

objavlja svoje zapiske že od leta 2012 si je do danes ogledalo že več kot 8 000 bralcev. Dodatno 

Maja piše tudi pravljice za slovenske otroke, ki živijo po svetu in tako, v sklopu organizacije Modri 

Zajec, ki jo sama vodi, skrbi za to, da imajo Slovenci v tujini možnost ohranjanja slovenskega jezika 

s pomočjo njenih domiselnih in srčnih besedil. 

Maja je z odliko diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru na programu 

Podjetništvo, potem ko je eno leto preživela na študijski izmenjavi na Dunaju. Sedaj se trudi 

podjetniška znanja in izkušnje povezati s svojo pisateljsko dejavnostjo.  

Osebnostno jo najbolj zanimajo odnosi med ljudmi, predvsem med moškim in žensko, pa tudi 

osebna rast za katero meni, da je tesno povezana z odnosom, ki si ga izberemo kot okolje za učenje 

o življenju. Če sta partnerja prava drug za drugega, bosta s pomočjo ljubezni, ki jo gojita med seboj, 

lahko sama sebe razvijala v razsežnosti, ki jih je težko besedno opredeliti. 

Maja svoje ideje o odnosih in osebnih spoznanjih z ljudmi najraje deli skozi svoje zapise. Meni, da 

je pisateljstvo eden »najnežnejših« načinov ljudi razsvetliti in jim ponuditi nekoliko drugačne 

poglede na življenje in svet, v katerem živijo.  

Njena srčna želja je uspeti na pisateljski poti in na tak način živeti in delati to, kar ji prinaša največ 

veselja. Ko te delo, namesto da bi te črpalo, polni z veseljem in življenjsko energijo, z lahkoto potem 

to veselje širiš med ljudmi po vsem svetu.   

 

''Človek hodi proti življenju, o katerem ga je učila preteklost. »Tako se bo zgodilo,« je rekla 

preteklost. In potem se zgodi drugače. Tako, kot želi sedanjost. Vedno odloča sedanjost.'' 

- Maja Monrue 


