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Η Χάθαγουεϊ 
ανεβαίνει (!) 

στη «Λέµβο 14» 
Απάτη 
Πωτα Βαζούρα 
pvazoura@dimokratianews.gr 

Οίγουρα ένα ano τα καλύτερα 
και πιο ατµοσφαιρικά βιβλία 
της χρονιάς, µε χιλιάδες πωλήσεις 

ανά τον κόσµο, δεν θα µπορούσε 
να αφήσει ασυγκίνητο τον πλανήτη 
Χόλιγουντ. Οµως τελικά είναι n Αν 

Χάθαγουεϊ εκείνη που «καπάρωσε» τα 
δικαιώµατα του best seller βιβλίου της 
Σάρλοτ Ρόγκαν «Λέµβος 14» και ανέλαβε 

πι µεταφορά του στη µεγάλη 
οθόνη. Η αγαπηµένη Αµερικανίδα 
ηθοποιός, όπως ανακοινώθηκε χτες 
από ης έγκυρες σινεφίλ ιστοσελίδες, 
εκτός ano παραγωγός του φιλµ θα είναι 

και n πρωταγωνίστριά του, ερµηνεύοντας 
την κεντρική ηρωίδα, δηλαδή 

τη νιόπαντρη Γκρέις Γουίντερ, n 
οποία χάνει τον άντρα της στο ναυάγιο 

του υπερωκεάνιου «Empress» το 
1914. 

To ζευγάρι ταξίδευε µε κατεύθυν- 

Η ηθοποιός A v Χάθαγουεϊ 

µία των υπολοίπων αρχίζει να τριβελίζει 
το µυαλό όλων. Και εκεί ουσιαστικά 

ξεκινά το θρίλερ επιβίωσης που θυµίζει 
σε πολλά τη «Ζωή του Πι». 
Οπως έχει γίνει γνωστό, τη διασκευή 

του σεναρίου θα κάνει ο Ουίλιαµ 
Μπρόιλς Τζούναορ, σεναριογράφος 
ταινιών όπως τα «Αροΐΐο 13» και 

«Jarhead», ενώ το υπόλοιπο καστ που 
θα βρεθεί στο πλευρό της Χάθαγουεϊ 
δεν έχει γίνει γνωστό. 

Να σηµειωθεί πάντως on το «Λέµβος 
14» είναι το πρώτο βιβλίο της Ρόγκαν, 
το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά 

από ης εκδόσεις «∆ιόπτρα». 
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