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Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΧΟΡΟΣ 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Μέσα από δέκα 
δυνατά διηγήµατα, 

η Victoria 
Hislop µας ταξιδεύει 

στους πολύβουους 

δρόµους της 
Αθήνας και στις 
πλατείες των ελληνικών 

χωριών 
σκιαγραφώντας 
αξέχαστους χαρακτήρες. 

Από 
έναν µοναχικό 
ιερέα και µια µητέρα 

που µάχεται, 
έως έναν ανεπιθύµητο ξένο και ένα 

γαµπρό που ανησυχεί για τις αναµνήσεις του. 
Αυτές οι γλυκόπικρες ιστορίες αγάπης και πίστης, 

χωρισµού και συγχώρεσης, γραµµένες 
απ' τη µοναδική πένα της Victoria, θα σας 
συντροφεύουν για καιρό. Η Victoria Hislop 
σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στην Οξφόρδη. 
Πριν,γίνει συγγραφέας ασχολήθηκε µε τις εκδόσεις, 

τις δηµόσιες σχέσεις και τη δηµοσιογραφία. 

To πρώτο της µυθιστόρηµα, To Νησί, παρέµεινε 
στην πρώτη θέση της λίστας best seller 

των Sunday Times επί οκτώ εβδοµάδες και 
έχει πουλήσει πάνω από δύο εκατοµµύρια αντίτυπα 

σε όλο τον κόσµο. 
Η Victoria Hislop συµµετείχε επίσης ως σύµβουλος 

σεναρίου στην τηλεοπτική µεταφορά 
του µυθιστορήµατος στην Ελλάδα, µια σειρά 
26 επεισοδίων που κατέγραψε πρωτοφανή 
ύψη τηλεθέασης. Ανακηρύχθηκε Πρωτοεµφανιζόµενη 

Συγγραφέας της Χρονιάς στα βραβεία 
Galaxy British Book Awards 2007, ενώ 

στην πρώτη θέση των πωλήσεων ανέβηκε και 
το δεύτερο µυθιστόρηµά της Ο Γυρισµός. To 
τρίτο της µυθιστόρηµα, To Νήµα, µπήκε και 
αυτό στη λίστα των best seller και έτυχε εγκωµιαστικών 

κριτικών. Τα βιβλία της Victoria 
Hislop έχουν µεταφραστεί σε πάνω από 30 
γλώσσες. 
∆υνατά Σηµεία του βιβλίου: Τα τελευταία 
χρόνια η Victoria Hislop είναι η πιο δηµοφιλής 

συγγραφέας στην Ελλάδα. Κάθε νέο βιβλίο 
της συνιστά εκδοτικό γεγονός και αποκτά 

τη µέγιστη δυνατή προβολή σε όλα τα µέσα 
ενηµέρωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα 

ζητήθηκε από τον EOT η συνδροµή της 
συγν-ραφέως για την προώθηση της εικόνας 
της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η Victoria αγαπάει 

πολύ την Ελλάδα και το δείχνει συνέχεια, 
καταρχάς επιλέγοντας ελληνικά θέµατα για τις 
ιστορίες της. Όπως έγινε και µε τα προηγούµενα 

έργα της, η συγγραφέας θα παρουσιάσει 
τον Τελευταίο Χορό σε πολλά βιβλιοπωλεία 
και χώρους πολιτισµού ανά την Ελλάδα. Οι 
ήρωες των διηγηµάτων είναι γήινοι, φέρνουν 
νοσταλγία και αισθάνεσαι ότι µπορείς να τους 
σφίξεις το χέρι. Θα µπορούσαν να είναι συγγενείς 

ή φίλοι µας που µας εξοµολογούνται τις 
ιστορίες τους. Η Victoria είναι εξαιρετικά δηµοφιλής 

και στη Μεγάλη Βρετανία και έχει 
κερδίσει πολλές διακρίσεις για το τελευταίο 
της βιβλίο το Νήµα. To Νησί συγκαταλέγεται 
στα περισσότερο ευπώλητα όλων των εποχών 
και συζητιέται ακόµα. 
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