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Στην Πάτρα n συγγραφέας του 
«Νησιού» Βικτόρια Χίσλοπ! 
Επίσκεψη «βαρέων βαρών» 

από µια πολύ επιτυχηµένη 
ερευνήτρια- συγγραφέα, 
n οποία παρουσιάζει 

σήµερα στο «Βυζαντινό» 
το νέο της βιβλίο. 

Ήδη έχει κατακτήσει το 
κοινό µε τις περιπέτειες 
των χανσενικών στη Σπιναλόγκα. ^ 
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ετυ λίγο νιας 
«To Νήµα» 

Οι ήρωες του βιβλίου µπορεί να είναι επινοηµένοι, όµως τα ιστορικά περιστατικά 
είναι πραγµατικά και ο απόηχος τους φθάνει στην Ελλάδα του σήµερα. 

ετυ λίγο νιας 
«To Νήµα» 

Της ΕΛΕΑΝΑΣ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΟΥ 
magdalinou®pelop.gr 

Μια σπουδαία συγγραφέας, 
που έχει αγαπηθεί 

πολύ από το ελληνικό 
κοινό και κατάφερε 

µε το πρώτο της βιβλίο 
«To Νησί» να καθηλώσει, 
την περυσινή χρονιά, και 
τηλεοπτικά, εκατοµµύρια τηλεθεατές, 

θα βρίσκεται σήµερα 
στην Πάτρα προς µεγάλη 

χαρά των πολλών Πατρινών 
αναγνωστών της. Η Βικτόρια 

Χίσλοπ δεν έρχεται 
για το «Νησί», αν και σίγουρα 

θα µιλήσει και γι' αυτό. 
Ερχεται να µας γνωρίσει to 
νέο της µυθιστόρηµα «To 
Νήµα», που και αυτό εκτυλίσσεται 

σε φόντο ελληνικό. 
Η εκδήλωση έχει προγραµµατιστεί 

για τις 8 το βράδυ 
στο ξενοδοχείο «Βυζαντινό» 
, από τις εκδόσεις «∆ιόπτρα» 

και το βιβλιοπωλείο 
«Η Γωνιά του Βιβλίου». Η 
Βικτόρια Χίσλοπ θα διαβάσει 

αποσπάσµατα από «To 
Νήµα» και θα απαντήσει σε 
ερωτήσεις που θα της θέσει 
ο συγγραφέας και εκπαιδευτικός 

Πέτρος Ψωµάς. 
Η συγγραφέας αγκαλιάστηκε 

από το ελληνικό κοινό, 
όµως και αυτή έβαλε την Ελλάδα 

στην καρδιά της, από 
την πρώτη στιγµή. Αγόρασε 

σπίτι στην Κρήτη, επισκέπτεται 
συχνά-πυκνά τη 

χώρα µας και υποστηρίζει 
την Ελλάδα, σε κάθε ευκαιρία 

που της δίνεται. ∆εν µετανιώνει 
που θα πληρώσει 

το τέλος ακίνητης περιουσίας 
και για το σπίτι αυτό 

που απέκτησε δήλωσε: «Η 
ίδια n ύπαρξη του σπιτιού, 
ακόµη κι αν δεν είµαι εκεί, 

> Η συγγραφέας 
Βικτόρια Χίσλοπ 
δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερες 
συστάσεις αφού 
µε το πρώτο της 
Βιβλίο «To Νησί» 
καθήλωσε 
αναγνωστικό και 
τηλεοπτικό κοινό. 
Σήµερα το βράδυ 
θα βρίσκεται 
στην Πάτρα για 
την παρουσίαση 
του νέου της, 
ελληνικής 
θεµατολογίας, 
βιβλίου 

Σεµνή, διακριτική και 
µε το χαµόγελο πάντα στα 
χείλη, αναµένεται σήµερα 
στην Πάτρα η 
πολυδιαβασµένη συγγραφέας 
Βικτόρια Χίσλοπ 

µου δίνει µεγάλη ικανοποίηση. 
Η εξαιρετική οµορφιά 

του τοπίου της Ελλάδας είναι 
κάτι που δεν συγκρίνεται 
µε τίποτα, οπότε, ό,τι κι 

αν συµβαίνει µε την οικονοµία, 
n θέα που έχουµε και 

το θεαµατικό τοπίο θα είναι 
πάντα εκεί». 
«To Νήµα» είναι το τρίτο της 
βιβλίο. Εχουν προηγηθεί 
«To Νησί» που αναφέρεται 

στη «Σπιναλόγκα» και «Ο γυρισµός» 
που ρίχνει «φως» 

στον ισπανικό εµφύλιο. 
Με το «Νήµα» επιστρέφει τη 
δράση στην αγαπηµένη της 
χώρα, την Ελλάδα. 
Από τις 607 σελίδες του βιβλίου, 

«περνάει» µια ερωτική 
ιστορία, αλλά και ιστορικά 

γεγονότα που έπαιξαν 
καθοριστικό ρόλο στην πορεία 

της χώρας µας. 

Η δράση µάς µεταφέρει στη 
θεσσαλονίκη, στη µεγάλη 
πυρκαγιά του 1917, περνάει 

στην ανταλλαγή των πληθυσµών 
µετά m Μικρασιατική 

Καταστροφή και φθάνει 
µέχρι την κατοχική θεσσαλονίκη. 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης 
θα ακολουθήσει δεξίωση 
µε χορηγό τη γνωστή 

οινοποιία Achaia Clauss. 
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