
Η συγγραφέας
Cecelia Ahern, είναι 
η κόρη του πρώην
πρωθυπουργού
της Ιρλανδίας. 

Το πρώτο της 
μυθιστόρημα 

«Υ.γ. Σ’ αγαπώ» 
-το οποίο έγραψε σε
ηλικία μόλις 21 ετών- 
αναδείχτηκε σε ένα
από τα πιο πετυχη-
μένα έργα πρωτο-

εμφανιζόμενων συγ-
γραφέων το 2004,

ενώ μεταφέρθηκε και
στον κινηματογράφο.

Στην Ελλάδα κυκλο-
φορούν εφτά βιβλία
της, το δεύτερο μυθι-
στόρημα της με τίτλο
«Στην άκρη του ουρά-

νιου τόξου», μετα-
φέρθηκε επίσης στη
μεγάλη οθόνη με
τίτλο «Με αγάπη,

Ρόζυ» με πρωταγωνί-
στρια την Λίλι Κόλινς,
ενώ στις 6 Φεβρουα-

ρίου βγαίνει στις
ελληνικές αίθουσες.

Τα βιβλία της Cecelia
κυκλοφορούν σε 46

χώρες και έχουν 
πουλήσει πάνω από
13 εκατ. αντίτυπα, 

καθιστώντας την έτσι,
ως μια από τις 

νεότερες και πιο 
πολυδιαβασμένες

συγγραφείς 
παγκοσμίως. 

Ζει στο Δουβλίνο 
με την οικογένειά της.

CECELIA AHERN:
«Η ΖΩΗ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΧΕΙ 

ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ»
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“Με αγάπη, Ρόζι” είναι ο τίτλος της νέας
ταινίας βασισμένη στο βιβλίο best seller
“Ως την Άκρη του ουράνιου τόξου”. Πώς
αισθάνεσαι που για δεύτερη φορά μετά
το «Υ.γ. Σ’ αγαπώ» ακόμα ένα βιβλίο
σου μεταφέρεται στον κινηματογράφο;
Λατρεύω την ταινία και είμαι πολύ περήφανη
για αυτήν. Η σεναριογράφος Juliette Towhidi
και ο σκηνοθέτης Christian Ditter έχουν αιχ-
μαλωτίσει την καρδιά της ιστορίας την οποία
έγραψα και επίσης έχουν βάλει στην ταινία
κάτι καινούριο - πολύ αταξία και φανταστική
κωμωδία. Η χημεία μεταξύ της Λίλη, που παί-
ζει την Ρόζι, και του Σαμ που παίζει τον Άλεξ
είναι πραγματικά υπέροχη. Δε θα μπορούσα
να είμαι πιο χαρούμενη με αυτή τη μεταφορά.

Το story πραγματεύεται τη φιλία 
ανάμεσα σε ένα κορίτσι και ένα αγόρι η
οποία καταλήγει σ’ έναν θυελλώδη έρωτα...
Πρόκειται για δύο ανθρώπους που γνωρίζον-
ται στο σχολείο στην ηλικία των 5, μεγαλώ-
νουν μαζί, αλλά οι ζωές τους ακολουθούν
διαφορετικούς δρόμους. Μέσα σε όλες τις δυ-
σκολίες και τις χαρές της ζωής έχουν καταφέ-
ρει να διατηρήσουν τη φιλία τους. Έχει
δοκιμαστεί κατά καιρούς, αλλά πάντοτε επι-
βιώνουν και η αγάπη τους γίνεται πιο δυνατή.
Το μήνυμα είναι πως δεν μπορείς να περιμέ-
νεις στη ζωή να συμβεί κάτι, αλλά θα πρέπει να
το κάνεις από μόνος σου.

Κατά τη μεταφορά του βιβλίου στον 
κινηματογράφο, φοβήθηκες μην 
«αλλοιωθεί» η αρχική σου ιδέα από 
τους σεναριογράφους;
Υπάρχουν 3 βασικοί παράγοντες για μένα
όταν μεταφέρουν βιβλία μου στην οθόνη:
• Να αιχμαλωτίζουν την καρδιά της ιστορίας
• Να κρατούν τους κύριους χαρακτήρες -
κλειδιά. Καταλαβαίνω πως αποκτούμε μερι-
κούς καινούριους χαρακτήρες και χάνουμε
κάποιους άλλους για τους σκοπούς της ται-
νίας, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι ση-
μαντικό να κρατάμε τους κύριους χαρακτήρες
που δημιούργησα
• Να μην αλλάζουν το τέλος!

Τα βιβλία σου αφήνουν μια αίσθηση
τρυφερότητας. Είσαι ρομαντική στην ζωή
σου, πώς βλέπεις τον κόσμο γενικότερα;
Είμαι ρεαλίστρια και αυτό σημαίνει πως πι-
στεύω ότι στη ζωή υπάρχουν στιγμές με ρο-
μαντισμό και άλλες χωρίς. Ήθελα να γράψω

για τα "πάνω και τα κάτω" τη ζωής, τις καλές
και τις κακές στιγμές, αλλά και για δύο αν-
θρώπους που καταφέρνουν να τα υπομένουν
όλα αυτά μαζί. Η φιλία τους είναι αυτό που
τους οδηγεί και τους δίνει δύναμη.

Εμπνέομαι από τη ζωή.
Αυτή είναι μια 

ασαφής απάντηση, 
αλλά είναι αλήθεια. 
Παρατηρώ τα πάντα

γύρω μου, τα απορροφώ
και ό,τι βλέπω, ό,τι

νιώθω και ό,τι έχω ζήσει
βρίσκουν το δρόμο τους
στο χαρτί. Δεν πιστεύω

πωςη ηλικία είναι
παράγοντας στην
εμπειρία. Πολλοί

άνθρωποι έχουν ζήσει
καταστάσεις που εγώ
δεν έχω βιώσει ποτέ.

Το «Υ.γ. Σ’ αγαπώ» ξεπέρασε όλα τα
ρεκόρ πωλήσεων παγκοσμίως. Πρόκειται
για ένα πραγματικό αριστούργημα, είναι
τρυφερό και συνάμα σκληρό, δύσκολο
να αντιληφθεί κάποιος ότι το έγραψε μια
κοπέλα μόλις 20 χρονών. Ποια ήταν τα
ερεθίσματά σου και πως διαχειρίστηκες
αυτή την πρώτη σου επιτυχία;
Είχα μια φαεινή ιδέα ένα απόγευμα. Περ-
νούσα μια δύσκολη περίοδο και έκανα πολύ
ανάλυση της ζωής και του εαυτού μου και
αυτό με ενέπνευσε να γράψω για μια γυναίκα
που έχει χάσει τον άντρα της και συνεπώς έχει
χάσει και την αίσθηση του εαυτού της και της
ταυτότητάς της. Θεωρώ τις πορείες αρκετά
όμοιες. Τα γράμματα που έγραψε ο άντρας της
για εκείνη τη βοήθησαν να θεραπευτεί... και το
γράψιμο βοήθησε εμένα. Χρησιμοποίησα τον
φόβο για το πώς μπορεί να είναι να χάνω ένα
άτομο που αγαπώ για να καταλάβω τα αισθή-
ματά της, καθώς επίσης το πώς ένιωθα με την
δική μου ταυτότητα.
Έχεις σπουδάσει δημοσιογραφία,
ένα επάγγελμα από το οποίο εύκολα

μπορεί κανείς να χάσει το χαμόγελό του. 
Πώς βρίσκεις τις ισορροπίες σου;
Έχω σπουδάσει δημοσιογραφία, αλλά ήξερα
πως ποτέ δεν ήθελα να δουλέψω στην έν-
τυπη μορφή της, καθώς ήταν ένας τομέας
που δεν με γοήτευε. Όταν γράφω, μου αρέ-
σει να καταθέτω φανταστικές ιστορίες, όχι
ειδήσεις ή γεγονότα. Προτιμώ να είμαι πολύ
πιο δημιουργική και να έχω ελευθερία. Μετά
τη δημοσιογραφία σπούδασα Τηλεοπτική & Κι-
νηματογραφική Παραγωγή. Απασχολούμαι
κυρίως ως μυθιστοριογράφος. Παράλληλα
εργάζομαι στην τηλεόραση και στον κινημα-
τογράφο σε διάφορα projects.

Η Ευρώπη ζει ιδιαίτερα δύσκολες 
στιγμές, πως θα χαρακτήριζες όσα 
βιώνουμε καθημερινά;
Θεωρώ πως η ζωή είναι μια δοκιμασία. Αυτά
που γράφω είναι πραγματικά, ασχέτως που
κάποιοι υποστηρίζουν πως γράφω απλώς
ερωτικές ιστορίες. Ουσιαστικά επικεντρώνο-
μαι σε ανθρώπους που περνάνε δύσκολες
καταστάσεις και πρέπει να ανακαλύψουν
καινούρια πράγματα. Οι ήρωές μου πάντα
βρίσκουν δύναμη μέσα στις δυσκολίες. Κάθε
φορά που η ζωή με δοκιμάζει νιώθω σαν να
είμαι ένα πιο δυνατό και σοφό άτομο μετά και
πιο έτοιμη να δεχτώ την επόμενη πρόκληση.
Η ζωή πάντα θα έχει τις δυσκολίες της... Σημα-
σία έχει να τις αντιμετωπίζουμε για να τις ξε-
περάσουμε δίχως να χάνουμε την ελπίδα.

Το μήνυμά σου για τους αναγνώστες μας
και την Ελλάδα...
Ευχαριστώ πάρα πολύ τους Έλληνες ανα-
γνώστες. Η υποστήριξή σας είναι φανταστική
και ελπίζω να σας επισκεφθώ σύντομα, έτσι
ώστε να σας ευχαριστήσω από κοντά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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