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Οι εκδόσεις ∆ιόπτρα 
και το βιβλιοπωλείο 

«To 
∆έντρο» θα πραγµατοποιήσουν 

εκδήλωση 
για την 

παρουσίαση του 
νέου βιβλίου της 
Victoria Hislop «To 
νήµα» τη ∆ευτέρα, 
14 Μαΐου, στις 8 το 
βράδυ, στο χώρο 
του βιβλιοπωλείου. 
Η συγγραφέας θα 
διαβάσει αποσπάσµατα 

από το νέο 
της βιβλίο και θα 
απαντήσει σε ερωτήσεις 

που θα της 
θέσει ο δηµοσιογράφος 

κ. Αριστείδης Μιαούλης. 
Τι διαπραγµατεύεται όµως το βιβλίο: Την ώρα που γεννιέται 

ο ∆ηµήτρης Κοµνηνός, µια πυρκαγιά σαρώνει την 
ακµάζουσα πολυπολιτισµική µητρόπολη, όπου χριστιανοί, 
εβραίοι και µουσουλµάνοι ζουν πλάι-πλάι. Αυτό είναι το 
πρώτο από µια σειρά καταστροφικών γεγονότων που θα 
αλλάξουν για πάντα τη φυσιογνωµία της πόλης, καθώς ο 
πόλεµος, ο φόβος και σι διωγµοί αρχίζουν να διχάζουν 
τους κατοίκους της. Πέντε χρόνια αργότερα, η νεαρή Κατερίνα 

διαφεύγει στην Ελλάδα, όταν η πατρίδα της στη 
Μικρά Ασία ισοπεδώνεται από τα τουρκικά στρατεύµατα. 
Έχοντας χάσει τη µητέρα της µέσα στο πανδαιµόνιο της 
φυγής, βρίσκεται µόνη της πάνω στο πλοίο προς έναν 
άγνωστο προορισµό. Από εκείνη τη µέρα, οι ζωές του ∆ηµήτρη 

και της Κατερίνας πλέκονται άρρηκτα µεταξύ τους 
αλλά και µε την ιστορία της ίδιας της θεσσαλονίκης. 

Η Βικτόρια Χίσλοπ είναι βραβευµένη Βρετανίδα συγγραφέας 
και δηµοσιογράφος, η οποία είναι κυρίως γνωστή για 

το µυθιστόρηµα της To νησί, το οποίο έγινε µπεστ-σέλερ. 
Η Χίσλοπ, το πατρικό όνοµα της οποίας είναι Χάµσον 

(Harrison), γεννήθηκε στο Μπρόµλεϊτου Κεντ το 1959, µεγάλωσε 
όµως στο Τόνµπριτζ. Σπούδασε αγγλικά στο Κολέγιο 

St. Hilda's της Οξφόρδης και στη συνέχεια 
εργάστηκε, για 20 περίπου χρόνια, ως δηµοσιογράφος. 

Τον Απρίλιο του 1988 παντρεύτηκε τον ιδιοκτήτη των 
εκδόσεων "Private Eye"Tav Χίσλοπ, µε τον οποίο απέκτησαν 

δύο παιδιά: Την'Εµιλι -Έλεν (1990) και τον Ουίλιαµ 
Ντέιβιντ (1993). 

Η Χίσλοπ ξεκίνησε να εργάζεται στο χώρο των εκδόσεων 
και στη συνέχεια στράφηκε προς τις δηµόσιες σχέσεις. 

Όταν όµως γεννήθηκε το πρώτο της παιδί, αποφάσισε 
να αλλάξει σταδιοδροµία: Άρχισε να εργάζεται ως ανεξάρτητη 

δηµοσιογράφος. Χάρη σε αυτή την ενασχόληση ταξίδεψε 
σε ολόκληρο τον κόσµο, καθώς η βασική της 

ενασχόληση ήταν τα θέµατα ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος. 
To 2005 εξέδωσε το πρώτο της µυθιστόρηµα, To Νησί 

(The Island), το οποίο έγινε µπεστ-σέλερ. Η επιτυχία του 
βιβλίου έκανε τους παραγωγούς του Χόλιγουντ να ζητήσουν 

τα δικαιώµατα για τη δηµιουργία µιας ταινίας. 
Σύµφωνα µε την ίδια, η Χίσλοπ αρνήθηκε να επιτρέψει 

στο Χόλιγουντ να δραµατοποιήσει το βιβλίο της (παρά την 
παχυλή αναµενόµενη αµοιβή) και επέλεξε να παραχωρήσει 
(έναντι πολύ ισχνότερης αµοιβής) τα δικαιώµατα στον ελληνικό 

τηλεοπτικό σταθµό MEGA για τη δηµιουργία της 
οµώνυµης σειράς. 

Η ίδια δήλωσε ότι «φοβήθηκε ότι το βιβλίο στο Χόλιγουντ 
θα µπορούσε να καταλήξει ταινία τρόµου». 

To βιβλίο έχει κυκλοφορήσει σε 23 ακόµη χώρες και σήµερα 
περιλαµβάνεται στη λίστα των mo επιτυχηµένων µυ¬ 

, 

θιστορηµάτων διεθνώς, ενώ κατατάχθηκε ανάµεσα στα 
100 βιβλία που καθόρισαν τη δεκαετία. 

To 2008 η Χίσλοπ εξέδωσε το δεύτερο µυθιστόρηµά της 
µε τον τίτλο Η Επιστροφή (The Return), ενώ το 2009 παραχώρησε 

το διήγηµά της "Aflame in Athens" για να δηµοσιευτεί 
στο πρόγραµµα "Ox-Tales", τέσσερις συλλογές 

διηγηµάτων από 38 Βρετανούς δηµιουργούς. 
Σήµερα ζει και εργάζεται στο Κεντ, όπου διαµένει µε την 

οικογένειά της, και εκτός από τη συγγραφική της δραστηριότητα 
εξακολουθεί να γράφει ταξιδιωτικά άρθρα για τη 

Sunday Telegraph, τη Mail on Sunday και αρκετά περιοδικά, 
ενώ έχει τακτική συνεργασία µε την Daily Telegraph 

και συντάσσει τα προφίλ διασηµοτήτων για το περιοδικό 
Woman & Home. 
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