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Рођена је 8. јуна 1999. године у Панчеву, и то последњих сати бомбардовања.
Ваљда је из тих лоших времена испливала енергија, жеља за што пунијим животом и
вечити осмех на лицу.
Студије српског језика и књижевности изабрала је због љубави према језику која се
развила још у петом разреду основне школе, на првом такмичењу из српског. Касније је
пливала у различитим водама, попут новинарских и глумачких, али ју је плима ипак
донела до Филолошког факултета у Београду, где је сада на четвртој години студија са
високим просеком.
Воли да проводи време са децом, да се са њима игра, црта, дружи. Ти тренуци је
испуњавају и дају јој енергију која је покреће. И баш зато се одлучила за рад у школи
„Сава”, која јој је пружила прилику да се као студент усавршава у наставничкој професији.
Као и сваки студент књижевности, у слободно (и неслободно) време воли да улази у
уметнички свет књижевних дела, где се поистовећује са ликовима, путује из једног света у
други и богати своју машту. Ужива у филмовима (што су старији, то боље), музици и
путовањима. Жеља јој је да обиђе што више места, како у нашој земљи, тако и у свету.
Иако је не држи место и волела би да је увек на путовању, тренутно живи са
родитељима у Панчеву, где нема места за кућног љубимца, али се нада да ће једнога
дана имати кућу са двориштем у ком ће трчати златни ретривер.
Желела би да научи што више језика. Иако тренутно зна енглески и италијански,
сматра да је познавање језика огромно богатство и да језик непрестано треба
усавршавати.
Толико тога жели да испроба у животу да се плаши хоће ли за све то имати
времена: од јахања, преко школе плеса, до познавања знаковног језика. Али полако, тек
смо на почетку!

