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όσο άλλαξε η ζωή 
σου µετά το Υ.Γ. 
l' Αγαπώ; 
Άλλαξε σε βαθµό 

που δεν φαντάζεσαι! Όταν 
ξεκίνησα να το γράφω, 
µόλις είχα τελειώσει το 
πανεπιστήµιο, ήµουν στο 
σπίτι µε IT] µητέρα µου, δεν 
είχα καθόλου χρήµατα και 
καµία ιδέα τι θα κάνω µε τη 
ζωή µου. To 3ιβλίο ήρθε και 
το ανέιοεψε αυτό. Ano τότε 
έχω γράψει ακόµα οκτώ 
βιβλία, έχω βρεθεί σε τηλεοΠΤΙκές 

εκποµπές, µιιόρεσα 

να ταξιδέψω και να γνωρίσω 
τον κόσµο. Μου έδωσε 
την ευκαιρία να αποκτήσω 
µια καριέρα, οπότε, ναι, 
άλλαξε τη ζωή µου προς το 
καλύτερο. 
To Υ.Γ. Σ' Αγαπώ είναι η 
απόλυτη ιστορία έρωτα 
και επηρέασε σχεδόν κάθε 
άνθρωπο που το είδε ή το 
διάβασε. Πώς σου ήρθε η 
ιδέα; 
Να σου πω την αλήθεια, δεν 
ξέρω. Μακάρι να είχα µια 
πιο συναρπαστική απάντηση. 

Απλά προσπαθούσα 

να σκεφτώ πώς θα ήταν να 
χάσω κάποιον που αγαπώ. 
Είναι κάτι που µπορεί να 
σου ραγίσει την καρδιά. 
Τόσο σπαρακτικό. Έτσι, 
ήθελα να βρω έναν τρόπο 
για να το κάνω πιο εύκολο 
ή έστω όσο mo εύκολο 
µπορεί να γίνει κάτι τόσο 
τροµερό. 
Πιστεύεις πως υπάρχει η 
πραγµατική αγάπη; 
Φυσικά. Παρ' όλα αυτά, δεν 
νοµίζω πως ερωτεύεσαι 
µόνο µια φορά στη ζωή σου. 
Εσύ είσαι παντρεµένη, 

οπότε να φανταστώ πως 
βρήκες τον πρίγκιπα του 
παραµυθιού; 
∆εν θα έλεγα πως είναι ο 
πρίγκιπας του παραµυθιού, 
αλλά είναι σίγουρα κάποιος 
µε τον οποίο σχεδιάζω να 
περάσω το υπόλοιπο της 
ζωής µου. Έχουµε κάνει και 
ένα παιδάκι, οπότε είµαστε 
πολύ ευτυχισµένοι. 
Με αφορµή το Υ.Γ. Σ' Αγαπώ 

έχεις βρεθεί και αρκετές 
φορές στο Hollywood. 

Πώς ήταν αυτή η εµπειρία; 
Ήταν τόσο σουρεαλιστικό 
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και όµορφο. No περπατάς 
οτο κόκκινο χαλί, να 

βλέπεις πώς γυρίζουν µια 
ταινία. Σίγουρα δεν είναι 
πράγµατα που κάνω στην 
καθηµερινή µου ζωή, ήταν 
µια διαφορετική οπτική του 
πώς ζουν κάποιοι άνθρωποι. 
To «Y. Γ. Σ' Αγαπώ» το 
χρησιµοποιείς συχνά στη 
ζωή σου; 
Οχ, όχι πάλι αυτό, µε 
ακολουθεί παντού, (γέλια) 
Όχι, δεν το χρησιµοποιώ, 
αλλά το χρησιµοποιούν 
όλοι οι άλλοι αντί για εµένα. 
Κυκλοφορώ µέσα στο 
σπίτι και βλέπω παντού, 
«Y.Γ. Να πάρεις τα ψώνια», 
«Υ,Γ Γέννησε». To χρησιµοποιούν 

τόσο πολύ, που 
είµαι σίγουρη πως ακόµα 
και όταν πεθάνω δεν θα το 
πουν. Απλά θα γράψουν 
«ΥΓ. Πέθανε», (γέλια) Τη 
θεωρώ αρκετά «δήθεν» 
ατάκα, οπότε την αποφεύγω. 

Πάντως, σίγουρα λέω 
πολύ συχνά «σ' αγαπώ». 
Απλά δεν συνοδεύεται από 
υστερόγραφο. 
Κατά καιρούς έχουµε δει 
πολλά βιβλία να γίνονται 
ταινίες. Τα βοηθάει καθόλου 

αυτή η µεταπήδηση; 
∆ιαφηµιστικά σίγουρα. Ο 
άνθρωποι στρέφονται µακριά 

από τα βιβλία. Οπότε 
το σινεµά απευθύνεται σε 
ένα ευρύτερο κοινό. 
Ναι, αλλά το βιβλίο δεν 
χάνει κάτι από τη µαγεία 
του; ∆εν µπορείς να 

αποτυπώσεις ο,τι γίνεται 
σε ένα βιβλίο µέσα σε µια 
ταινία. 
Νοµίζω πως πρέπει να τα 
βλέπουµε ως δύο διαφορετικά 

πράγµατα. Πρόκειται 
για τη διαφορετική ερµηνεία 
ενός άλλου ατόµου, που 
βασίζεται όµως στο ίδιο 
πράγµα. Ωστόσο πρέπει 
να είσαι ανοιχτός. Αν το 
αγαπηµένο σου βιβλίο γίνει 
ταινία και φοβάσαι µήπως 
χαλάσει, µπορείς απλά να 
µη δεις την ταινία. 
Αλήθεια, όµως, γιατί 
πιστεύεις πως πρέπει να 
συνεχίζουµε να διαβάζουµε 

βιβλία; 
Για εµένα είναι πολύ σηµαντικό. 

Αρκετοί άνθρωποι 
έχουν πολλά προβλήµατα 
στη ζωή τους. Έτσι, το να 
χαθείς οτον κόσµο κάποιου 
άλλου, εκτός από ψυχαγωγικό, 

µπορεί να είναι και µια 
ασφαλής διέξοδος ano τα 
προβλήµατά σου. Πραγµατικά, 

πιστεύω πως όσο 
περισσότερα βιβλία έχεις 
διαβάσει, ταυτόχρονα µε τη 
φαντασία, µεγαλώνει και ο 
κόσµος σου. 
Κατάγεσαι ano µια 
σηµαντική οικογένεια. Ο 
πατέρας σου στο παρελθόν 

είχε διατελέσει 
και πρωθυπουργός της 
Ιρλανδίας. Μεγαλώνοντας 
ένιωσες καθόλου πίεση; 
Καθόλου. Είµαστε πολύ 
χαλαρή οικογένεια. Ακολουθούµε 

όλοι τα όνειρά 
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Πρόκειται για την ιστορία µκχ εύπορης 
iφηβης, η οποίο έχε· τα πάντα, 

Τα πράγµατα, οµως αλλαζοιιν όταν 
ο ππτέροΓ, τη-; αυτοκτονεί και αφήνει 
την οικογένεια του βουτηγµένη στα 

χρέη. Τότε η πρίϋταγωνίοτριο µετακοµίζει 
στην Eξοχή. στους θείους της. 

για να ζήοα πολύ διαφορετικά από 
τις µέχρι τότε συνήθειες της. Κάποια 
στιγµή, λοιπόν, φτάνει στην πόλη και 
(liu περιπλανώµενη βιβλιοθήκη Μέσα 

οε αυιη βρίσκει ένα δερµατόδετο 
βιβλίο µε µια χρυση κλειδαριά. Οτον 
επιτέλους καταφέρνει να το ανοίξει, 
η ζωή ιι ft; παίρνει περίεργη τροπή. 

µας. Η οικογένειά µου 
δεν προσπάθησε ποτέ να 
µε χειραγωγήσει, το µόνο 
που θέλουν είναι να είµαι 
ευτυχισµένη. 
Αν δεν κάνω λάθος, η 
διασηµότητα σου ήρθε 
όταν ήσουν σε πολύ νεαρή 
ηλικία, 21. ∆εν κινδύνεψες 
να παρασυρθείς; 
Καθόλου. ∆ουλεύω πολύ 

σκληρά. Είµαι συγγραφέας, 
οπότε ποτέ δεν πρόκειται 
για εµένα, αλλά για τα βιβλία 
µου. Αν ποτέ νιώσω πως 
έχω κάτι ξεχωριστό, τότε θα 
γνωρίζω πως έχω κάποιο 
πρόβληµα. Είµαι ένας απλός 
άνθρωπος. Με τιµά όµως 
που στους ανθρώπους 
αρέσει η δουλειά µου. 
Τα οικονοµικά προβλήµατα 

δηµιουργούν πολλές 
εντάσεις µεταξύ των ζευγαριών. 

Πόσο εύκολο είναι 
να µείνουν µαζί σε τόσο 
δύσκολες εποχές; 
Καταλαβαίνω πως είναι 
δύσκολο, αλλά πιστεύω 
πως δεν πρέπει ποτέ να 
ξεχνάς γιατί είσαι µε έναν 
άνθρωπο. Όσο δύσκολη και 
αν είναι µια κατάσταση, οι 
άνθρωπο -ειδκά "οτε- θα 
πρέπει να γραπώνονται ο 
ένας από τον άλλο και να 
σκέφτονται πιο θετικά. 
Ως νέος άνθρωπος, τι 
συµβουλή θα έδινες στους 
συνοµήλικους σου που 
παλεύουν µε τέτοιου είδους 
καταστάσεις; 
Είναι δύσκολο. Η θετική 
σκέψη, όµως, είναι πολύ 
σηµαντική. Οι άνθρωποι θα 
πρέπει να έχουν πίστη στον 
εαυτό τους. Να αισθάνονται 
πως µπορούν να πετύχουν 
τα πάντα. 
Τι σχέδια κάνεις για το 
µέλλον; 
Πρόκειται να τελειώσω το 
νέο µου βιβλίο και απλά θα 
συνεχίσω να γράφω. ΠΙ 
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