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Στην Κατερίνη η συγγραφέας των µπεστ 
σέλερ Βικτορια Χίσλοπ 

Τη δένει... «νηµπ» 
µετην Ελλάδα 

Μετά την τεράστια επιτυχία ττου γνώρισε «To νησί» στην 
Ελλάδα η συγγραφέας Βικτώρια Χίσλοπ επανέρχεται µε 
ακόµη ένα βιβλίο που διαδραµατίζεται µε φόντο τη 
Θεσσαλονίκη του 1917 και έχει τίτλο «To Νήµα». £ . 

www.clipnews.gr
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Στην Κατερίνη η συγγραφέας των µπεστ σέλερ Βικτορια Χίσλοπ 

Τη δένει... «νήµα» µε την ΕΗ 
γνωστή συγγραφέας, βρέθηκε στην πόλη µας και στο βιβλιοπωλεπαρουσίαση 

του νέου της βιβλίου. 

Η βρετανίδα συγγραφέας βρέθηκε στην 
Κατερίνη για την παρουσίαση της 
καινούριας συγγραφικής της δουλειάς, στο 
βιβλιοπωλείο «Νέστωρ» και µίλησε για το 
βιβλίο αλλά και τα ερεθίσµατα που δέχθηκε 
κατά τη «διαδροµή» της συγγραφής του, 

Η ιστορία διαδραµατίζεται στη 
Θεσσαλονίκη του 1917 µε επίκεντρο ιον 
έρωτα και την αγάπη δύο ανθρώπων µέσα 
από µια σειρά καταστροφικών γεγονότων 
που θα αλλάξουν για πάντα τη 
φυσιογνωµία της πόλης, καθώς ο πόλεµος, 
ο φόβος και os διωγµοί αρχίζουν να 
διχάζουν τους κατοίκους της. Οι ζωές των 
πρωταγωνιστών περιπλέκονται µε τα 
γεγονότα του ταραγµένου 20ου αιώνα, τη 
µεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης και to διωγµό της Σµύρνης. 

«Ο τίτλος έχει πολλά επίπεδα ανάγνωσης 
και ερµηνείας», σηµείωσε η συγγραφέας 

απαντώντας σε ερωτήµατα 
δηµοσιογράφων στο πλαίσιο της 
συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε . 
«Είναι το νήµα που ύφαιναν οι ελληνίδες 
γυναίκες της Σµύρνης αλλά και το νήµα που 
συνδέει όλες τις ιστορίες µέσο στο βιβλίο». 

Όπως είπε η συγγραφέας, ο µιναρές 
δίπλα στη ροτόντα και το σπίτι του Κεµάλ 
Ατατούρκ, στο κέντρο της πόλης, που είδε 
όταν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για µία 
οµιλία της στο Πανεπιστήµιο, στάθηκε η 
αφορµή για να διαβάσει την ιστορία της 
πόλης και να ξεκινήσει να γράφει το βιβλίο. 
Σηµείωσε µάλιστα ότι επισκέφθηκε και το 
Μουσείο Μπενάκη όπου υπάρχει τεράστια 
συλλογή από φωτογραφίες εκείνης της 
εποχής που την βοήθησαν να αντλήσει 
ακόµη περισσότερες πληροφορίες για την 
καθηµερινή ζωή των ανθρώπων εκεί. 

«Είναι ακόµη ένα βιβλίο για την Ελλάδα οπ ην 

Ελλάδα ιοπωλείο 
«Νέστωρ» για την 

και δεν είναι σίγουρα το τελευταίο», 
ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
η Βικτορια Χίσλοπ, σηµειώνοντας 
παράλληλα ότι για την ίδια υπάρχουν 
πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες στη χώρα 
µας. 

Στο ενδεχόµενο να µεταφερθεί και αυτό το 
βιβλίο στη µικρή οθόνη, τόνισε ότι σε αυτή 
τη χρονική συγκυρία της κρίσης είναι 
δύσκολο ένα τέτοιο εγχείρηµα αφού αυτό το 
βιβλίο θα ήταν σίγουρα πιο απαιτητικό σε 
σχέση µε «To Νησί» που έγινε όπως είπε, 
«µία καταπληκτική σειρά». 

Τη δένει... «νήµα» µε την Ελλάδα 
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