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Відкладай написання нового твору так довго, як тільки
можеш. Якщо обставини не дозволяють засісти за роботу — сприйми це із вдячністю і виношуй далі.
Прискіпливо запитуй себе, навіщо світові ще один роман,
у чому необхідність його появи і виходу у світ.
Усіляко применшуй свою вагомість і став себе на місце.
Намагайся не реагувати на заклики ‘‘авторе, пиши, бо ми
чекаємо!’’. Насправді ніхто нічого не чекає.
Якщо справді можеш не писати — не пиши. Відмовляйся
від 99 % своїх задумів, так і не розпочавши їхнього втілення.
Але якщо вже почав, то пиши так, наче цей твір у тебе
останній. Тобто — жодної ідеї, образу, думки не відкладай
для якихось наступних творів. Тут і тепер викладайся повністю.
Ти повинен знати. Про будь-яку описувану ситуацію ти
повинен знати набагато більше, ніж зможеш розповісти.
Усе, що залишиться за межею твого тексту, добрий притомний читач (той, для якого ти, власне, й пишеш) так чи
сяк відчує.
Думка про майбутнє опублікування твору не повинна
домінувати. Іншими словами, писання тексту має стати
самодостатнім і незалежним від обставин його видання.
Намагайся цілковито вимкнути в собі цензора. Немає заборонених тем, сцен, слів. Головне — твоя особиста впевненість у художній виправданості кожного ризикованого
моменту.
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Не пиши вночі — атмосфера ночі дуже оманлива, тебе понесе — і все написане може помилково здатися геніальним.
Під час писання великої форми (роману) обов’язково виникне криза. Це коли заходиш у глухий кут і не знаєш, як
бути далі. З іншого боку, обсяг написаного вже настільки
вагомий, що відмовитися від твору ти не можеш. У такому разі зупинися — і відходь від матеріалу якомога далі.
Спілкуйся з людьми, природою, відвідуй театри, виставки, дивися кінофільми, максимально відволікайся. Вихід
обов’язково знайдеться, ідея проблисне цілком неочікувано — й ти зможеш продовжувати.
Після завершення твору усіма силами відтягуй його опублікування. Перечитуй. Пам’ятай, що немає нічого кайфовішого за доповнення, збагачення, дописування і переписування. Віддавай текст видавцю щойно тоді, коли
відчуєш — потенціал змін вичерпано, далі вже можна лиш
нашкодити.
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П’ять обов’язкових факторів виразного сюжету:
Основне запитання твору повинне постати перед читачем у зав’язці історії.
Кожна сцена між зав’язкою і розв’язкою повинна опиратися на це ключове питання.
Усі сцени повинні створювати імпульс руху вперед до
основної сюжетної цілі — відповіді.
Кожна сцена повинна ініціювати зміни, які безпосередньо впливатимуть на ставлення персонажів до основної
проблеми.
Кінець історії повинен відповісти на початкове питання,
навіть якщо у Вас “відкритий” фінал книги.

Однак це все не означає, що основне сюжетне питання має постійно фігурувати перед очима читача.
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