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Βρετανίδα συγγραφέας, Βικτόρια Χίσλοπ, 
έγινε διάσηµη και αγαπητή στο ελληνικό 

κοινό µέσα από το βιβλίο «To νησί», πριν ακόµη 
παρακολουθήσουµε την τηλεοπτική µεταφορά 
του. Ακολούθησαν τα επίσης best seller, «To 

Νήµα» και «Ο γυρισµός», και τώρα ο «Τελευταίος 
χορός» επίσης εµπνευσµένο από ελληνικές 

φιγούρες και τοπία. Με αq>opµή το νέο της 
βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί την 1η Απριλίου 
από τις Εκδόσεις «∆ιόπτρα», η Βικτόρια Χίσλοπ 
µίλησε αποκλειστικά στο HELLO! για τη λατρεία 

της για την Ελλάδα, την ιδιαίτερη σχέση 
που έχει µε τη χώρα µας, καθώς και για την πρόταση 

του EOT να συνδράµει στην προώθηση 
της Ελλάδας στο εξωτερικό. 
Ποια ήταν η έµπνευση σας για το νέο σας 
βιβλίο «Ο τελευταίος χορός»; 
Με µία µόνο λέξη: η Ελλάδα! Στο βιβλίο περιλαµβάνονται 

δέκα διηγήµατα, η εξέλιξη των 
οποίων λαµβάνει χώρα σε ελληνικές πόλεις η 
χωριά που έχω επισκεφθεί. Σε κάποια από αυτά 

έχω κρατήσει τα αληθινά τοπωνυµία, ενώ σε 
άλλα έχω «µεταµφιέσει» λίγο τα ονόµατα. Η 
έµπνευσή µου για τη συγγραφή του κάθε διηγήµατος, 

έχει και διαφορετική πηγή, αλλά θα έλεγα 
ότι καµία ιστορία δεν θα µπορούσε να διαδραµατίζεται 

σε κανένα άλλο µέρος του κόσµου. 
Καθεµία από τις ιστορίες περιέχει ένα στοιχείο 
ακραιφνώς ελληνικό, το οποίο ένιωσα η παρατήρησα 

πριν τη γράψω. Ελπίζω να σας αρέσουν. 
Οι ήρωες του βιβλίου σας είναι υπαρκτά 
πρόσωπα; 
Όχι, είναι εντελώς φανταστικά. Προσπαθο') να 
µη βασίζω κανέναν από τους χαρακτήρες µου 
σε υπαρκτό πρόσωπο, αλλά κάποιοι από αυτούς 
έχουν εµπνευστεί από µια πλευρά του χαρακτήρα 

ανθρώπου που γνωρίζω ή ακόµα και από κάτι 
που αυτός είπε σε ανύποπτο χρόνο. Πάντα 

αποφεύγω να χρησιµοποιώ υπαρκτά πρόσωπα 
στη δουλειά µου. To βρίσκω δηµιουργικά περιοριστικό, 

για να µην πω επικίνδυνο! 
Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, πόλεις 
για τις οποίες έχετε ήδη γράψει, µε ποια άλλη 
πόλη ή νησί θα θέλατε να ασχοληθείτε στο επόµενο 

βιβλίο σας και γιατί; 
Ήδη ασχολούµαι µε την έρευνα για κάτι νέο, 
αλλά προτιµώ να µη µιλάω για το θέµα πριν 
το βιβλίο είναι έτοιµο να κυκλοφορήσει. Τους 
επόµενους µήνες θα ταξιδεύω πολύ, οπότε δεν 
θα µου µένει χρόνος για γράψιµο. Την ερχόµενη 

εβδοµάδα θα βρίσκοµαι στην Ελλάδα 
για την παρουσίαση του νέου µου βιβλίου «Τελευταίος 

χορός». Πιο συγκεκριµένα θα ταξιδέψω 
στην Πάτρα στις 4/4, την Αθήνα στις 5/4 

και τη Θεσσαλονίκη στις 6/4 για αντίστοιχο 
αριθµό παρουσιάσεων. Στη συνέχεια θα επισκεφθώ 

την Τουρκία για ένα λογοτεχνικό φεστιβάλ 
µε τον Louis de Bernieres (συγγραφέα 

του βιβλίου «To µαντολίνο του λοχαγού Κορέλλι»), 
θα βρεθώ στη Θεσσαλονίκη για την 

Έκθεση Βιβλίου, στη Σκύρο τον Ιούνιο 
και τέλος τον Ιούλιο στη Σαντορίνη. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ TO NEO ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ VICTORIA HISLOP «Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΟΣ», ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 1Μ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ TO ∆ΙΗΓΗΜΑ ME ΤΙΤΛΟ TO ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

...To γέλιο και η καλοσύνη του την είχαν συνεπάρει. 
Εδώ και πέντε χρόνια δούλευε καθηµερινά mo ζαχαροπλαστείο 

και δεν είχε συναντήσει άλλη φορά 
πελάτη που να την κάνει να χαµογελάσει έτσι. Για 
µιια στιγµή φοβήθηκε µήπως λιώσει όλο το παγωτό 

<πις διπλανές προθήκες από i η θέρµη που ακτινοβολούσε 
αυτός ο άνθρωπος. Λεν έφτανε που έδειξε 

πραγµατικό ενδιαφέρον για τις λιχουδιές Tor 
καταστήµατος, χαµογελούσε κιόλας - µ" ένα χαµόγελο 

εγκάρδιο, που µαρτυρούσε αγάπη για τη ζωή. 
II Αγγελική δεν είχε γνωρίσει ποτέ άλλον τόσο 
πράο και ακτο φινετσάτο άνθρωπο. 
Μέτρησε αργά-αργά τα ρέστα στο χέρι του, µε επίγ 
νωση ότι προσπαθούσε να καθυστερήσει την αναχώρηση 

του. 
Κάποια στιγµή, ιην ώρα που έπεφτε στην παλάµη 
του το τελευταίο κέρµα των είκοσι λεπτών, η Αγγελική 

σήκωσε m βλέµµα της και ιον έπιασε να 
την κοιτάζει επίµονα. Του ανταπέδωσε τη µατιά. U 

ανταλλαγή µπορεί να µην κράτησε πάνω από 
ένα-δυο δευτερόλεπτα, όµως ένιωσε να τη χορταίνει. 

∆εν ήταν ο κορεσµός που αισθανόταν µικρή, 
όταν έτρωγε πολλά από τα γλυκά της µητέρας της. 
Αυτό εδώ ήταν αίσθηµα πληρότητας. 
'Uka ολοφάνερο πως ούτε κι εκείνος ήθελε να φύγει, 

και η Αγγελική ήταν σίγουρη πως κόµπιασε λίγο 
ιιριν τραβήξει την πόρτα να την ανοίξει. 

«Αντίο», της είπε. — ευχαριστώ πολύ για όλα». · 
11 τζαµόπορτα έκλεισε ξοπΐσω του, όµως εκείνος 

στάθηκε απέξω σαν κάτι να είχε ξεχάσει. 
Μετά έκαν ε µεταβολή, σήκωσε το χέρι του σε 
ένα γνέψιµο και εξαφανίστηκε. 
Κάθε iva του κορµιού της ήθελε να βγει στο κατόπι 

του, αλλά ανοιγόταν ένα ιεράστιο χτίσµα 
ανάµεσα (no ένστικτο καιτη λογικέ] της. 
Αυτό ήταν όλο. 11 εικόνα του προσώπου του έµεινε 

εντυπωµένη µέσα i ης. κάθετου χαρακτηριστικό, 
κάθε λεπτοµέρεια. Για την Αγγελική, ήταν 

σαν χθες που ο νεαρός είχε σταµατήσει για µια 
στιγµή (no κατώφλι προτού χαθεί από τα µάπα 
της. ( )ύτε µία µέρα δεν είχε περάσει ano κιτε που 
να µην τον σκεφτεί. II ανάµνηση του χαµόγελου 
του ήταν ανεξίτηλη. 
∆εν ήταν παρά ένας περαστικός πελάτης, πιθανόν 

κάποιος που πήγαινε επίσκεψη σε κάποιο 
φίλο Γ] συγγενή σε ένα κοντινό χωριό και 

είχε σταµατήσει να τους πάρει ένα δώρο, όµως 
αυτό το σύντοµο σµίξιµο την είχε ταρακουνήσει. 

Κανείς άλλος ποτέ πριν, ούτε µετέπειτα, 
την είχε συγκινήσει άιιως εκείνος. 
Μερικοί αναρωτιόνταν µήπως την είχε πληγώσει 
κάποιος άντρας και γ i αυτόαπέκρουε όλες τις προιάσειςτους. 

Όµως η Αγγελική ήξερε πως η καρδιά 
ιης δεν είχε ραγίσει. 11 καρδιά της είχε σκιρτήσει... 

Victoria 

Hislop 
Ο Τελευταίος Χορός 
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«Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχα όντως κάποιου είδους επιρροή πάνω µου αφού πάντα 
καταφέρνει να µε γυρίζει πάλι στους ίδιους τόπους» 

Πώς αποφασίσατε να γράφετε για περιοχές της 
Ελλάδας και όχι της Βρετανίας; Είναι µόνο η λατρεία 

σας για τη χώρα που καθόρισε αυτή την επιλογή 
η µήπως και κάτι άλλο; 

Μου αρέσει η ιδέα της «λατρείας» για την Ελλάδα 
«Λατρεία» είναι µια ακραία µορφή αγάπης, έτσι δεν 
είναι; Πιστεύο) ότι η Ελλάδα έχει όντως κάποιου είδους 

επιρροή πάνω µου αφού πάντα καταφέρνει να 
µε γυρίζει πάλι στους ίδιους τόπους. Η Ελλάδα µε 
εµπνέει, γι αυτό γράφω γι' αυτήν. Αν µε ενέπνεε η 
Βρετανία, φυσικά θα έγραφα για εκείν η. Απλώς για 
κάποιο λόγο αυτό δεν συνέβη. 
Έχετε µια ιδιαίτερη σχέση µε τη χώρα µας. 
Ποια είναι η γνώµη σας και τα συναισθήµατά 
σας για την οικονοµική κρίση; 
Προπό και κύριο, αισθάνοµαι βαθιά λύπη γι' αυτό 
που συµβαίνει πρωτίστως για τον αντίκτυπο του στο 
λαό της Ελλάδας -τους φίλους µου αλλά και τους 
αγνώστους- ανθρώπους που βλέπω στο δρόµο ή στις 
ειδήσεις στην τηλεόραση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να βρίσκεσαι ξαφνικά µε το µισθό σου µειωµένο 
στο µισό ή χωρίς δουλειά. Είναι περιττό και να το 
λέµε, νοµίζο). Βλέικο ανθριόπους που έχουν χάσει 
την ελπίδα. Έχω όµο>ς αισθανθεί τη διάθεση των 
Ελλήνων να α.\λάζει τον τελευταίο χρόνο - οι άνθρο)ποι 

έχουν πάψει να αυταπατώνται. Όµως αν υπάρχει 
µια χώρα (πσν κόσµο που θα αντεπεξέλθει εντέλει 
σε αυτές τις συνθήκες, αυτή είναι η Ελλάδα. Οι 

' Ελληνες δεν γυρίζουν πίσω. Θα βρουν τον τρόπο να 
επιβιώσουν - το ελληνικό πνεύµα δεν θα λυγίσει κάτο> 

από αυτές τις δοκιµασίες. 
Πιστεύετε ότι υπάρχει µυστικό για την επιτυχία; 
Οι περισσότεροι επιτυχηµένοι άνθρωποι που γνο)ρίζοι, 

εργάζονται εξαιρετικά σκληρά. Πιστεύο) ότι 
αυτό αποτελεί συχνά τον «πυρήνα» της επιτυχίας 
µπορεί να φαίν εται εύκολο κάτι, αλλά στην πραγµατικότητα 

δεν είναι. Ήµουν τις προάλλες στη συναυλία 
του Μιχάλη Χατζηγιάννη -έδωσε συναυλία 

στο Λονδίνο την προηγούµενη Κυριακή- και ενώ καθόµουν 
και παρακολουθούσα, αναλογιζόµουν τη φύση 

της δικής του επιτυχίας. Ναι, έχει µεγάλο ταλέντο, 
αλλά ποτέ µα ποτέ δεν είναι «οκνηρός» µε το 

κοινό του. ∆ηµιουργεί ένα τεράστιο «connection», 
µια σύνδεση µε τον κόσµο του - ανταποκρίνεται σιις 
αντιδράσεις τους και τους κάνει να αισθάνονται τη 
δική του αγάπη. ∆ίνει τα πάντα ενόσω τραγουδάει. 
∆ίνει το 100%. Οπότε αυτό πιστεύο) ότι είναι το µυστικό 

των επιτυχηµένων ανθρο'νπων: δίνουν το 100%. 
Σας προτάθηκε από τον EOT να βοηθήσετε την 
Ελλάδα εκφράζοντας ευθαρσώς τη γνώµη σας 
για την κατάσταση. 
Σωστά! Γνώρισα την Όλγα Κεφαλογιάννητο Φθινόπωρο 

στο Λονδίνο και της εξέφρασα την επιθυµία 
µου να κάνο) ό,τι είναι δυνατόν. Έχο) αρκετά 

καλή επαφή µε τα ΜΜΕ, άρα και πολλές ευκαιρίες 
να µιλήσω για τη χώρα σας - και να ενθαρρύνω 
τον κόσµο να έρθει να την επισκεφθεί. Είναι, 

πιστεύο), ένα πραγµατικά σηµαντικό µήνυµα 
αυτήν τη στιγµή - ότι δηλαδή παρ' όλα όσα διαδραµατίζονται 

στην πολιτική και οικονοµική σκηνή, 
η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένας υπέροχος 

ταξιδιοπ iκός προορισµός. 
To best seller σας, «To νησί» είναι µία από τις 
πιο επιτυχηµένες τηλεοπτικές σειρές όλων των 
εποχών. Περιµένατε ότι αυτή η επιτυχία θα ξεπεράσει 

τα ελληνικά σύνορα; 
Όχι, δεν το περίµενα. Ήταν έκπληξη, µια υπέροχη 
έκπληξη. Ξέρετε καµιά φορά χρειάζεται ένας ξένος 
για να µπορέσει πραγµατικά να διακρίνει τα καλύτερα 

και τα mo απίθανα πράγµατα που προσφέρει 
µια χώρα ή ένας τόπος. Κι όοο κι αν αισθάνοµαι Ελληνίδα 

µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, δεν παύω 
να είµαι µια ξένη. Αν µπορούσα όµο)ς να αλ- __ 
λάξω το DNA µου, σίγουρα θα το άλλαζα! LLI 

ΜΑΡΕΝΑ ΚΑ∆ΙΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ TO ∆ΙΗΓΗΜΑ ME ΤΙΤΛΟ TO ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

...To γέλιο και η καλοσύνη του την είχαν συνεπάρει. 
Εδώ και πέντε χρόνια δούλευε καθηµερινά mo ζαχαροπλαστείο 

και δεν είχε συναντήσει άλλη φορά 
πελάτη που να την κάνει να χαµογελάσει έτσι. Για 
µιια στιγµή φοβήθηκε µήπως λιώσει όλο το παγωτό 

<πις διπλανές προθήκες από i η θέρµη που ακτινοβολούσε 
αυτός ο άνθρωπος. Λεν έφτανε που έδειξε 

πραγµατικό ενδιαφέρον για τις λιχουδιές Tor 
καταστήµατος, χαµογελούσε κιόλας - µ" ένα χαµόγελο 

εγκάρδιο, που µαρτυρούσε αγάπη για τη ζωή. 
II Αγγελική δεν είχε γνωρίσει ποτέ άλλον τόσο 
πράο και ακτο φινετσάτο άνθρωπο. 
Μέτρησε αργά-αργά τα ρέστα στο χέρι του, µε επίγ 
νωση ότι προσπαθούσε να καθυστερήσει την αναχώρηση 

του. 
Κάποια στιγµή, ιην ώρα που έπεφτε στην παλάµη 
του το τελευταίο κέρµα των είκοσι λεπτών, η Αγγελική 

σήκωσε m βλέµµα της και ιον έπιασε να 
την κοιτάζει επίµονα. Του ανταπέδωσε τη µατιά. U 

ανταλλαγή µπορεί να µην κράτησε πάνω από 
ένα-δυο δευτερόλεπτα, όµως ένιωσε να τη χορταίνει. 

∆εν ήταν ο κορεσµός που αισθανόταν µικρή, 
όταν έτρωγε πολλά από τα γλυκά της µητέρας της. 
Αυτό εδώ ήταν αίσθηµα πληρότητας. 
'Uka ολοφάνερο πως ούτε κι εκείνος ήθελε να φύγει, 

και η Αγγελική ήταν σίγουρη πως κόµπιασε λίγο 
ιιριν τραβήξει την πόρτα να την ανοίξει. 

«Αντίο», της είπε. — ευχαριστώ πολύ για όλα». · 
11 τζαµόπορτα έκλεισε ξοπΐσω του, όµως εκείνος 

στάθηκε απέξω σαν κάτι να είχε ξεχάσει. 
Μετά έκαν ε µεταβολή, σήκωσε το χέρι του σε 
ένα γνέψιµο και εξαφανίστηκε. 
Κάθε iva του κορµιού της ήθελε να βγει στο κατόπι 

του, αλλά ανοιγόταν ένα ιεράστιο χτίσµα 
ανάµεσα (no ένστικτο καιτη λογικέ] της. 
Αυτό ήταν όλο. 11 εικόνα του προσώπου του έµεινε 

εντυπωµένη µέσα i ης. κάθετου χαρακτηριστικό, 
κάθε λεπτοµέρεια. Για την Αγγελική, ήταν 

σαν χθες που ο νεαρός είχε σταµατήσει για µια 
στιγµή (no κατώφλι προτού χαθεί από τα µάπα 
της. ( )ύτε µία µέρα δεν είχε περάσει ano κιτε που 
να µην τον σκεφτεί. II ανάµνηση του χαµόγελου 
του ήταν ανεξίτηλη. 
∆εν ήταν παρά ένας περαστικός πελάτης, πιθανόν 

κάποιος που πήγαινε επίσκεψη σε κάποιο 
φίλο Γ] συγγενή σε ένα κοντινό χωριό και 

είχε σταµατήσει να τους πάρει ένα δώρο, όµως 
αυτό το σύντοµο σµίξιµο την είχε ταρακουνήσει. 

Κανείς άλλος ποτέ πριν, ούτε µετέπειτα, 
την είχε συγκινήσει άιιως εκείνος. 
Μερικοί αναρωτιόνταν µήπως την είχε πληγώσει 
κάποιος άντρας και γ i αυτόαπέκρουε όλες τις προιάσειςτους. 

Όµως η Αγγελική ήξερε πως η καρδιά 
ιης δεν είχε ραγίσει. 11 καρδιά της είχε σκιρτήσει... 

Victoria 

Hislop 
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«Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχα όντως κάποιου είδους επιρροή πάνω µου αφού πάντα 
καταφέρνει να µε γυρίζει πάλι στους ίδιους τόπους» 

Πώς αποφασίσατε να γράφετε για περιοχές της 
Ελλάδας και όχι της Βρετανίας; Είναι µόνο η λατρεία 

σας για τη χώρα που καθόρισε αυτή την επιλογή 
η µήπως και κάτι άλλο; 

Μου αρέσει η ιδέα της «λατρείας» για την Ελλάδα 
«Λατρεία» είναι µια ακραία µορφή αγάπης, έτσι δεν 
είναι; Πιστεύο) ότι η Ελλάδα έχει όντως κάποιου είδους 

επιρροή πάνω µου αφού πάντα καταφέρνει να 
µε γυρίζει πάλι στους ίδιους τόπους. Η Ελλάδα µε 
εµπνέει, γι αυτό γράφω γι' αυτήν. Αν µε ενέπνεε η 
Βρετανία, φυσικά θα έγραφα για εκείν η. Απλώς για 
κάποιο λόγο αυτό δεν συνέβη. 
Έχετε µια ιδιαίτερη σχέση µε τη χώρα µας. 
Ποια είναι η γνώµη σας και τα συναισθήµατά 
σας για την οικονοµική κρίση; 
Προπό και κύριο, αισθάνοµαι βαθιά λύπη γι' αυτό 
που συµβαίνει πρωτίστως για τον αντίκτυπο του στο 
λαό της Ελλάδας -τους φίλους µου αλλά και τους 
αγνώστους- ανθρώπους που βλέπω στο δρόµο ή στις 
ειδήσεις στην τηλεόραση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να βρίσκεσαι ξαφνικά µε το µισθό σου µειωµένο 
στο µισό ή χωρίς δουλειά. Είναι περιττό και να το 
λέµε, νοµίζο). Βλέικο ανθριόπους που έχουν χάσει 
την ελπίδα. Έχω όµο>ς αισθανθεί τη διάθεση των 
Ελλήνων να α.\λάζει τον τελευταίο χρόνο - οι άνθρο)ποι 

έχουν πάψει να αυταπατώνται. Όµως αν υπάρχει 
µια χώρα (πσν κόσµο που θα αντεπεξέλθει εντέλει 
σε αυτές τις συνθήκες, αυτή είναι η Ελλάδα. Οι 

' Ελληνες δεν γυρίζουν πίσω. Θα βρουν τον τρόπο να 
επιβιώσουν - το ελληνικό πνεύµα δεν θα λυγίσει κάτο> 

από αυτές τις δοκιµασίες. 
Πιστεύετε ότι υπάρχει µυστικό για την επιτυχία; 
Οι περισσότεροι επιτυχηµένοι άνθρωποι που γνο)ρίζοι, 

εργάζονται εξαιρετικά σκληρά. Πιστεύο) ότι 
αυτό αποτελεί συχνά τον «πυρήνα» της επιτυχίας 
µπορεί να φαίν εται εύκολο κάτι, αλλά στην πραγµατικότητα 

δεν είναι. Ήµουν τις προάλλες στη συναυλία 
του Μιχάλη Χατζηγιάννη -έδωσε συναυλία 

στο Λονδίνο την προηγούµενη Κυριακή- και ενώ καθόµουν 
και παρακολουθούσα, αναλογιζόµουν τη φύση 

της δικής του επιτυχίας. Ναι, έχει µεγάλο ταλέντο, 
αλλά ποτέ µα ποτέ δεν είναι «οκνηρός» µε το 

κοινό του. ∆ηµιουργεί ένα τεράστιο «connection», 
µια σύνδεση µε τον κόσµο του - ανταποκρίνεται σιις 
αντιδράσεις τους και τους κάνει να αισθάνονται τη 
δική του αγάπη. ∆ίνει τα πάντα ενόσω τραγουδάει. 
∆ίνει το 100%. Οπότε αυτό πιστεύο) ότι είναι το µυστικό 

των επιτυχηµένων ανθρο'νπων: δίνουν το 100%. 
Σας προτάθηκε από τον EOT να βοηθήσετε την 
Ελλάδα εκφράζοντας ευθαρσώς τη γνώµη σας 
για την κατάσταση. 
Σωστά! Γνώρισα την Όλγα Κεφαλογιάννητο Φθινόπωρο 

στο Λονδίνο και της εξέφρασα την επιθυµία 
µου να κάνο) ό,τι είναι δυνατόν. Έχο) αρκετά 

καλή επαφή µε τα ΜΜΕ, άρα και πολλές ευκαιρίες 
να µιλήσω για τη χώρα σας - και να ενθαρρύνω 
τον κόσµο να έρθει να την επισκεφθεί. Είναι, 

πιστεύο), ένα πραγµατικά σηµαντικό µήνυµα 
αυτήν τη στιγµή - ότι δηλαδή παρ' όλα όσα διαδραµατίζονται 

στην πολιτική και οικονοµική σκηνή, 
η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένας υπέροχος 

ταξιδιοπ iκός προορισµός. 
To best seller σας, «To νησί» είναι µία από τις 
πιο επιτυχηµένες τηλεοπτικές σειρές όλων των 
εποχών. Περιµένατε ότι αυτή η επιτυχία θα ξεπεράσει 

τα ελληνικά σύνορα; 
Όχι, δεν το περίµενα. Ήταν έκπληξη, µια υπέροχη 
έκπληξη. Ξέρετε καµιά φορά χρειάζεται ένας ξένος 
για να µπορέσει πραγµατικά να διακρίνει τα καλύτερα 

και τα mo απίθανα πράγµατα που προσφέρει 
µια χώρα ή ένας τόπος. Κι όοο κι αν αισθάνοµαι Ελληνίδα 

µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, δεν παύω 
να είµαι µια ξένη. Αν µπορούσα όµο)ς να αλ- __ 
λάξω το DNA µου, σίγουρα θα το άλλαζα! LLI 
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