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Νέα «εισβολή» 
από τη Χίσλοπ 
στην... Ελλάδα 

Η ιστορία του 
βιβλίου «Νήµα» 
της Βικτόρια 
Χίσλοπ εκτυλίσσεται 

στη 
θεσσαλονίκη. 

¦ ¦¦ 
Η Βρετανίδα συγγραφέας ετοιµάζεται να µεταφέρει 
στη µικρή οθόνη το δεύτερο best seller της, «Νήµα» 

Από την 
ΊΈΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΠΑ 
tpapa@espresson8ws.gr 

A 
πό τη Σπιναλόγκα στη Θεσσαλονίκη. 
Ο Γιώργης και η οικογένειά του στο 
«Νησί» ευελπιστούν να δώσουν τη τηλεοπτική 

σκυτάλη -ύστερα από δύο 
χρόνια- σε µια συγκλονιστική ιστορία 

πίστης και αγάπης, το «Νήµα», η οποία ξετυλίγεται 
στη Θεσσαλονίκη του 1927· ∆ύο χρόνια µετά 

την προβολή της επιτυχή 
µένης σειράς του 

Mega, που µάγεψε χιλιάδες 
τηλεθεατές και 

στο εξωτερικό, η Βικτόρια 
Χίσλοπ και ο σκη νοθέτης 

Θοδωρής Παπαδουλάκης, 
όπως όλα δείχνουν, 

ετοιµάζονται να 
φέρουν µία ακόµη φορά 
τα πάνω κάτω στην ελληνική 

τηλεόραση µε 
«To Νήµα». Πρόκειται 
για το δεύτερο best seller της πετυχη µένης συγγραφέα 

µε φόντο -και πάλι- την Ελλάδα, που κυκλοφόρησε 
µόλιςπέρυσι. Η δηµιουργόςτηςιστορίας 

πριν από αρκετό καιρό είχε δηλώσει µάλιστα 
ότι «θα ήταν θαυµάσιο αν και "To Νή µα" γυριζόταν 

για την ελληνική τηλεόραση, αλλά αυτό 
θα σήµαινε ότι η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα 
θα είχε τελειώσει». Οπως είχε τονίσει: «∆εν νο- 

Μετά το «Νησί», n Βικτόρια ετοιµάζεται νια νέα 
απόπειρα στην ελληνική τηλεόραση. 

µίζω ότι σήµερα κάποιος έχει την οικονοµική δυνατότητα 
να κάνει κάτιτέτοιο. Αν όµως την είχε, 

θα µπορούσε να µεταφερθεί στην τηλεόραση, 
όµως θα επρόκειτο για µεγαλύτερη παραγωγή 
από 'To Νησί", αφού διαδραµατίζεται σε µια µεγάλη 

πόλη». Η οικονοµική κρίση φρενάρει 
-προς το παρόν- ένα τέτοιο µεγαλεπήβολο σχέδιο, 

ωστόσο ο πολυβραβευµένος σκηνοθέτης <^ 
του «Νησιού», όπως αποκάλυψε στο «TV = 
ΒΟΧ», έχει ενθουσιαστεί µε το ενδεχόµενο να 
κάτσει και πάλι πίσω από την κάµερα. «Η ιδέα 

µάς έχει ξεσηκώσει και 
θεωρούµε µε τη Βικτόρια 

ότι ιδανικό για τη 
σειρά θα είναι να γίνει 
µια συµπαραγωγή από 
την Ελλάδα, την Τουρκία 

και το Ισραήλ Στο 
καστ δεν έχουµε φτάσει 
ακόµα, είναι πολύ νωρίς. 

Ωστόσο έχω στο 
µυαλό µου µια σειρά 
από σπουδαίους Ελληνες 

ηθοποιούς που κα¬ 
τάγονται από την Κωνσταντινούπολη οι οποίοι 
θα µπορούσαν να υποδυθούν άψογα τους χαρακτήρες 

του βιβλίου», αναφέρει ο χαρακτηριστικά. 
Οπως και στο «Νησί», έτσι και στο «Νήµα» 

πρωταγωνιστές είναι ο έρωτας και το δράµα. 
Πρόκειται για την ιστορία µιας γυναίκας κι ενός 
άνδρα οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται µε 
φόντο την ιστορία της Θεσσαλονίκης. 

Νέα «εισβολή» 
από τη Χίσλοπ 
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