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VICTORIA HISLOP πριν απ0 αυ0 χρ0νια παρακολουθούσαµε me κοµµένη την 
ανασα και τα χαρτοµαντιλα ανα χειρασ to «νησι» και 

καποσ ετσι µια αγγλιδα συγγραφεασ a γ n 5 σ t η µεχρι τοτε στο ελληνικο κοινο µασ 
µυησε στην ιστορια t 5 n ΛΕΠΡ5Ν τησ σπιναλογκα καπου στισ αρχεσ toy 20ου aiο n a. 
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δηµοσιογράφος που συνεργάζεται µε 

Ητις εφηµερίδες Telegraph και Daily 

Telegraph, όπως και µε το περιοδικό 

Woman & Home, έχει ήδη κερδίσει το 

Βρετανικό Βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεµφανιζόµενου 

συγγραφέα. ∆ηλώνει ότι περνάει πάρα πολύ καιρό 

στην Ελλάδα ότι είναι πολύ ευτυχισµένη εδώ κι έτσι 

είναι φυσικό να γράφει για έναν τόπο που την εµπνέει 

τόσο! ∆εν αγαπάει µόνο θεωρητικά τη χώρα µας αλλά 

τη σπουδάζει µαθαίνοντας ελληνικά µε προσωπικό 

to νησι 
victoria hislop 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΙΟΠΤΡΑ 
Σ ΕΛ IA ΕΣ 504 

Την άποψη µου την ξέρεις... Αν η τηλεοπτική 

µεταφορά του σε ενθουσίασε 

το βιβλίο θα σε καθηλώσει... Συγκίνηση 

και ένα σχεδόν άγνωστο κοµµάτι 

της ιστορίας του 20ου αιώνα ξεδιπλώνεται 

αριστουργηµατικά. Σε προκαλεί 

και σε προσκαλεί να επισκεφτείς 

την Σπιναλόγκα. Και µόνο που περιέχει 

στοιχεία από αληθινές ιστορίες αξίζει 

να το διαβάσεις! 

δάσκαλο στο Λονδίνο! Λατρεύει τους µονολεκτικούς 

τίτλους καθώς «Όσο πιο µικρός ο τίτλος, τόσο πιο µεγάλο 

το νόηµα» σύµφωνα µε την ίδια και το τηρεί κατά 

γράµµα (το νησί, ο γυρισµός, το νήµα ). 

Η ιδιότητά της καθρεφτίζεται και στα τρία. To κάθε ένα 

διαδραµατίζεται σε διαφορετικό χρόνο και τόπο. Από 

την Σπιναλόγκα, το ερηµικό εκείνο νησάκι που έµεναν 

µόνο οι λεπροί, στη Γρανάδα της Ισπανίας κατά 

τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου και στη θεσσαλονίκη 

των βαλκανικών πολέµων και της µεταπολίτευσης. 

Φυσικά και δε θα µπορούσαµε να περιµένουµε 

τίποτα λιγότερο από µια γυναίκα που λατρεύει τα ταξίδια 

και γοητεύει µε το πόσο µελετά την ιστορία ενός 

τόπου πριν την παρουσιάσει. Μύθος και ιστορία µπλέκονται 

µε κινηµατογραφικό τρόπο, φλερτάροντας πάντα 

µε τη µεταφορά τους στη µικρή ή τη µεγάλη οθόνη. 

www.victoriahislop.com/?lang=el 

ο προσωπικός της ιστότοπος 
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Ταξιδιάρικο, ροµαντικό, εξωτικό, µαγευτικό. 

Μία ιστορία που δε σου αφήνει 

το περιθώριο να την παρατήσεις 

και που θες να διαβάσεις ξανά και ξανά. 

Ιστορία και µύθος σε ένα υπέροχο 

πάντρεµα κάτω από τις στέγες των 

σπιτιών της Γρανάδας υπό τους ήχους 

της µουσικής του φλαµένκο. 

0 φ Q 

www.clipnews.gr


