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Η συγγνώµη είναι n πιο σκληρή λέξη.., 
Κεντρική Ιδέα 
Μια µητέρα και οι 60ο κόρες της γεφυρώνουν έπειτα 
από χρόνια το Χάσµα που τις χώριζε και 
ανακαλύπτουν µέσα από in νέα σχέοη 
τους την αγάπη, την ασφάλεια και τη στήριξη 

που ανέκαθεν αναζητούσαν. 

Earthquakes. Goodnight Nobody, Then Came You. καθώς 
και n συλλογή διηγηµάτων The Guy not Taken. 

l. Συνοπτική Περιγραφή 
Μ ζή φΜια ζωή στη οκιά του πολιτικού, έκανε το 
πάντα για να διατηρεί λαµπερή την εικόνα 
της οικογένειάς της. 
Και θα τα είχε καταφέρει µια χαρά, αν δεν 
έκανε το στραβοπάτηµα ο Ρίτσαρντ που 
τώρα πια µε το προσωπείο του µεταµεληµένου 

συζύγου και πατέρα ζητά m ουγχώρεοήτης. 

Και οι κόρες, πώς θο αντιδράσουν; Η καθεµία 
µπροστά στον δικό της κυκεώνα 

καλείται να λύσει τους δικούς της γρίφους... 

Πώς θα µπορέσει n Ντιάνα να µιλήσει για 
ηθική όταν διατηρεί παράλληλη σχέση µ' 
έναν νεότερο της άντρα, 
Και n Λίζΐ; Πώςνα µιλήσει για λάθη, αυτή. 
µια πρώην τοξικοµανής που πόντο 
υπήρξε το µαύρο πρόβατο της οικογένειας 
της; 
Τρεις γυναίκες στο επίκεντρο της δηµοσιότητας, 

στο µεταίχµιο µιας νέας ζωής... 
Τι θα επιλέξουν; Τα γνώριµα µονοπάτια ή 
την περιπέτεια της ζωής; 

της; 

Η Συγγραφέας: 
Η Jennifer Weiner γεννήθηκε το 1970 οε 
µια στρατιωτική βόαη στη Λουιζιάνα. Μεγάλωσε 

στο Κονέκτικατ και σπούδασε Αγγλική 
φιλολογία στο Πανεπιστήµιο του 

Πρίνστον. Εργαζόταν ως ρεπόρτερ σε 
εφηµερίδες µέχρι το 2001. οπότε και εκδόθηκε 

το πρώτο της βιβλίο. Από τότε ασχολείται µόνο 
µε τη συγγραφή µυθιστορηµάτων. Ira βιβλίο της In her 
Shoes (2002J βασίστηκε n οµότιτλη επιτυχηµένη κινηµατογραφική 

ταινία, µε πρωταγωνιστές την Κάµερον 
Ντίαζ την Τόνι Κολέτ και τη Σίρλεϊ Μακλέιν. Στα γνωστότερα 

βιβλία της περιλαµβάνονται τα µυθιστορήµατα Little 
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Σχόλια αναγνωστών: 
«Ano τα πιο έξυπνο βιβλία για το γυναικείο κοινό... Με 
πολύ χιούµορ n Weiner εξανθρωπίζει τη αχέοη ανάµεσα 
σε µια µητέρα και τις κόρες της. καθώς πασχίζουν να 
κρατήσουν ενωµένη την οικογένεια τους» 
- Glamour 
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