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CECELIA 
AHERN 

ωρίς πολλά λόγια, η Cecelia Ahem έχει αναδειχθεί ως πολύ 
πιτυχημένη συγγραφέας στον «πολύπαθο» χώρο της γυ|ας 

λογοτεχνίας. Τα βιβλία της, στην κυριολεξία... κατασπαράσσονται 
από τις γυναίκες, όπου κι αν εκδίδονται. 

Δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς το μυστικό της, πάντως καταφέρνει 
να ικανοποιεί εύκολους αλλά και πιο δύσκολους 

αναγνώστες. Εκείνο που σίγουρα πετυχαίνει, είναι να παίζει 
με τα συναισθήματα, οι ιστορίες της κυριαρχούνται από 

τρυφερότητα, χωρίς να γίνονται «ροζ». Οι λέξεις κρύβουν 
δύναμη, η επιδεξιότητα της γραφής της εκφράζεται με ένα 
υπόγειο χιούμορ, η μαεστρία της είναι να επινοεί ιστορίες 
που, λίγο - πολύ, μας αφορούν όλους. 

Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Ελλάδα; Ποιες 
είναι οι εντυπώσεις σας; 
Εχω έρθει δύο φορές παλαιότερα στην Κρήτη, μία με τη 
μητέρα μου και μία στην Ελούντα με τον σύζυγο μου και 
ήταν από τις πιο αγαπημένες μου διακοπές. Στην Αθήνα 
έφθασα αργά το βράδυ και αντικρίζοντας τη φωτισμένη 
Ακρόπολη, έζησα μία εκπληκτική εμπειρία. Ο,τι έβλεπα σε 
φωτογραφίες όλη μου τη ζωή, τελικά ήταν εδώ μπροστά 
μου! Μου άρεσε η πόλη, οι άνθρωποι... και το φορητό! 

Πώς γράψατε το πρώτο σας μυθιστόρημα; 
Γύρω στα 20 μου χρόνια, τελειώνοντας έναν κύκλο σπουδών 

στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία, μου ήρθε η 
ιδέα του «ΥΓ.: Σε αγαπώ». Σχεδόν αυτόματα ξεκίνησα να 
γράφω την ιστορία μιας γυναίκας που βρήκε τα γράμματα 

του άνδρα της, ο οποίος, στο μεταξύ, είχε πεθάνει. 
Εγραφα σαν να είχα βρει ένα χόμπι! Μετά αισθάνθηκα 
πως ήταν ό,τι καλύτερο είχα κάνει μέχρι τότε, έδωσα ορισμένα 

κεφάλαια στη μητέρα μου να τα διαβάσει και με 
ενθάρρυνε πολύ. Ενα χρόνο μετά, το βιβλίο μου εκδόθηκε! 
Στην ιστορία αυτή έβαλα την ψυχή μου και αισθάνομαι 
ευγνώμων που γνώρισε αυτή την υποδοχή σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Με την ευκαιρία, μάλιστα, θέλω να ευχαριστήσω 

θερμά και τους Ελληνες αναγνώστες μου. 

M ΕΠΙΤΥΧΙ. 
ΗΡΘΕ NO 
,Μύλιςτυζ(±Μ~ϊΐ]ς χρόνκχ είδι το πρώτο^ι^-βι* 
βλίο να γένεται ικχγκόομκχ επιτυχία και να μεταφέρί 

t&l στον κινηματογράφο μι ττρυπαγιονίοτρια 
τη Χίλαρι Σοοάνκ, βραβί υμένη 6όθ φορές 

μι Οοκαρ. Γα εττ&μενα βιβλία της καταλαμβάνουν 
την πρυ'πΐ] Οέοη στις λίστες twv best 

sellers. Η Ιρλανδή συγγραφέας Cecelia Ahern, 
κόρη του πραΊην π/χηΟυπουργού της Ιρλανδίας, 

ήρ()ι ένα ταςΊδΐ-χχότραπή ο ι η χυψα μας για 
ν<x ικχροιιοκ'χοει το νέο iβιβλίο. 

Π/ς Μαρίας Κπλ»ποι>λ<>ιι 
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Ηταν μεγάλο επίτευγμα να εκδοθεί το βιβλίο σας σε 
τόσο νεαρή ηλικία. Τι σας δίδαξε αυτή η διαδικασία; 
Πολλά, πάρα πολλά. Εκείνη την εποχή ήμουν χωρίς 

χρήματα, χωρίς δουλειά και χωρίς να ξέρω τι 
θα κάνω με τη ζωή μου. Και τότε ήρθε το «ΥΓ.: Σε 
αγαττώ» και ξαφνικά είχα μία καριέρα, ταξίδευα 
στον κόσμο και ανέλαβα ένα σωρό ευθύνες. To πιο 
σημαντικό πράγμα ήταν ότι με δίδαξε πως έχω κάποιο 

ταλέντο, γιατί δεν το είχα φανταστεί, και μου 
χάρισε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 

Τι σημαίνει η επιτυχία για τη ζωή σας; 
Κάνοντας μία δουλειά, η οποία με γεμίζει πάθος, είναι 

για μένα το πιο σημαντικό πράγμα. Θα μου ήταν 
δύσκολο να ξυπνώ κάθε πρωί και να πρέπει να κάνω 
κάτι που θα σιχαινόμουν. Η επιτυχία μου επιτρέπει 
να αισθάνομαι ευτυχισμένη και ελεύθερη. 

«Ταυτίζεστε» με τους «ήρωες» των βιβλίων σας; 
Υπάρχουν πολλά στοιχεία από εμένα σε αυτούς τους 
χαρακτήρες, αλλά ποτέ δεν είναι εγώ. Λέγεται ότι 
καλό είναι να «γράφεις γι' αυτά που ξέρεις». Ετσι, εγώ 
γράφω για συναισθήματα. Ολα όσα αισθάνονται οι 
ήρωες μου είναι πράγματα που έχω αισθανθεί κι εγώ. 
Οι ήρωες μου αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις 
στη ζωή τους. Πρέπει να «σκάψουν» για να ανακαλύψουν 

ποιοι είναι πραγματικά. Γράφω για ανθρώπους 
που πρέπει να κάνουν ένα ταξίδι αυτογνωσίας. 

Νομίζω ότι η Ιρλανδία παίζει κεντρικό ρόλο στα βιβλία 
σας. Ποια είναι η σχέση σας με την πατρίδα σας; 
Παλαιότερα πίστευα ότι η Ιρλανδία δεν παίζει σπουδαίο 

ρόλο στη δουλειά μου. Ηθελα οι ιστορίες μου να 
είναι παγκόσμιες, ας πούμε, οι Ελληνες να πιστεύουν 

ότι το τάδε γεγονός θα μπορούσε να συμβεί σε 
αυτούς, χωρίς ο τόπος τους να αποτελεί σύνορο. 
Τελικά, ανακάλυψα ότι η ιρλανδέζικη ευαισθησία 
και η αίσθηση του χιούμορ αποτελούν σπουδαίους 
παράγοντες στα βιβλία μου. Στο «Μία σελίδα για 
κάθε αύριο», η ιστορία -κατά έναν περίεργο τρόποήταν 

σαν να «πρόβλεψε» το οικονομικό κλίμα τώρα 
στην Ιρλανδία: Ο εύπορος πατέρας ενός νεαρού κοριτσιού 

χάνει τα πάντα και αυτοκτονεί, αφήνοντας 
μητέρα και κόρη να παλέψουν. Εγραψα το μυθιστόρημα 

πριν από την κρίση και ήταν σαν να ε'γραφα 
για κάτι που θα μπορούσε να συμβεί. Δυστυχώς, η 
«φούσκα» έσκασε και η ιστορία της Ταμάρα αποδεικνύεται 

πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους. 
Ελπίζω ότι χειρίστηκα τους χαρακτήρες με λεπτότητα 

και σεβασμό, όπως αρμόζει σε όσους υποφέρουν 
από παρόμοιες καταστάσεις. 

Τι θα μπορούσατε να μας πείτε για την ιρλανδέζικη 
κουζίνα; Ποια είναι τα αγαπημένα σας φαγητά; 
Εχουμε πολύ ωραία ψάρια και αγαπάμε πολύ το 
μοσχαρίσιο και το αρνίσιο κρέας. Είναι γνωστό ότι 
η Ιρλανδία έχει πολύ ωραίες συνταγές με αρνί. 
Μου αρέσουν πολλά και διαφορετικά είδη φαγητού. 

Αγοπτώ τα πακιστανικά, ινδικά και ταϊλανδέζικα 
φαγητά. Την ελληνική, ιταλική και μεξικάνικη 

κουζίνα. Μαγειρεύω συχνά ψάρια, όπως τόνο και 
μπακαλιάρο στον φουρνο με ντομάτες, σκόρδο και 
κρεμμύδια, σερβιρισμένα με σπαράγγια. Αυτό είναι 
το ονειρεμένο μου φαγητό! Για ένα γρήγορο σνακ 
μέσα στην ημέρα, μου αρέσει το τσίλι κον κάρνε χωρίς 

κρέας, μόνο με κόκκινα φασολάκια. 

ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥΡΕ 
900 γρ. κιμάς από αρνάκι 700 γρ. πατάτες 

2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα 55 mi γάλα 
2 κ.σ. ελαιόλαδο 75 γρ. βούτυρο 

2 κ.σ. αλεύρι 
1 κουτί ντομάτες κονκασέ 

2 καρότα κομμένα σε λεπτές ροδέλες 
450 mi ζωμός 

από κοτόπουλο ή βοδινό 
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι 

Η ΠΙΤΑ 
ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ 
Auto ήταν το αγαπημένο μου φαγητό όταν ήμουν μικρή και ζητούσα από τη μητέρα 
μου να το φτιάχνει συχνά. Τώρα είναι το αγαπημένο φαγητό των κοριτσιών μου! 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
• Σε φαρδύ σκεύος ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι. 

Προσθέτουμε και τον κιμά και συνεχζουμε το σοτάρισμα μέχρι 
το κρέας να πάρει χρώμα. 
• Ρίχνουμε και τα καρότα και ανακατεύουμε για λίγο ακόμη. 
• Στη συνέχεια προσθέτουμε τον ζωμό και το αλεύρι και ανακατεύουμε 
ζωηρά (βάζουμε το αλεύρι για να «πιει» τα πολλά υγρά). Προσθέτουμε 
και τις ντομάτες. 
• Περιμένουμε να πάρει βράση το φαγητό και αλατοπιπερώνουμε. 
Χαμηλώνουμε τη φωτιά και βράζουμε για περίπου 45 λεπτά. 
• Στο μεταξύ, βράζουμε τις πατάτες, τις σουρώνουμε και τις περνάμε 

από τη μηχανή του πουρέ. 
• Ζεσταίνουμε ελαφρά το γάλα, το προσθέτουμε μαζί με το βούτυρο 

στον πουρέ πατάτας και τα ανακατεύουμε πολύ καλά. Αλατοπιπερώνουμε. 

• Σε αντικολλητικό ταψί απλώνουμε το μίγμα του κιμά και από πάνω 
απλώνουμε απαλά τον πουρέ πατάτας με σπάτουλα. Με πιρούνι κάνουμε 

«χαρακιές». 
• Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200"C μέχρι να η επιφάνεια 

να φουσκώσει ελαφρά και να πάρει χρυσαφί χρώμα. 

Τα βιβλία της Cecelia Ahern κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διόπτρα 
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