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Η βίβλος της µητρότητας Η βίβλος της µητρότητας 
∆εκατρία βιβήΊ'α, ηλεκτρονικέε εφαρµογές µια φιλανθρωπική οργάνωση και πρόσφατα µια κοµεντί «έφερε».στον κόσµο n Χάινιι Μάρκοφ 

Επιµέλεια Κική ΤριανταφύΑΑη 

τυχαία εγκυµοσύνη 
της Χάιντι Μάρκοφ 
στα είκοσι τρία έγινε 

αφορµή να γεννηθούν 
δεκατρία βιβλία, 

τέσσερις εφαρµογές 
για κινητά, µια ιστοσελίδα και µια φιλανθρωπική 

οργάνωση. To «Τι να περιµένεις 
όταν είσαι έγκυος» µάλιστα 

έγινε ταινία µε πρωταγωνίστριες τις 
Κάµερον Ντίαζ και Τζένιφερ Λόπεζ. 

Αν ρωτήσεις µια έγκυο to γνώµη 
της για τα βιβλία εγκυµοσύνης, n 
πιθανότερη απάντηση είναι ότι δεν 
διαβάζει τέτοια αναγνώσµατα γιατί 
«µπορεί και να σε τρελάνουν». Την 
ίδια άποψη άλλώσίέ είχε και n Χάιντι 
Μάρκοφ όταν, έγκυος ούσα, έψαχνε 
σε βιβλία που κυκλοφορούσαν στην 
αγορά αλλά δεν µπορούσε να βρει 
απαντήσεις στις απορίες της. Ετσι 
λοιπόν αποφάσισε να γράψει το δικό 
της βιβλίο. Αποτέλεσµα ήταν το «Τι 
να περιµένεις όταν είσαι έγκυος», 
ένας πλήρης οδηγός για τις ηµέρες 
της εγκυµοσύνης, που γράφτηκε 
µε τη βοήθεια της µητέρας και της 
αδελφής της και σήµερα έχει πουλήσει 

περισσότερα από τριάντα πέντε 
εκατοµµύρια αντίτυπα σε όλον τον 
κόσµο - δεκαεπτά εκατοµµύρια µόνο 
στην Αµερική - και έχει µεταφραστεί 
σε σαράντα γλώσσες. Επί δέκα συναπτά 

έτη µάλιστα n «βίβλος» της 
Χάιντι, όπως αποκαλούν το βιβλίο οι 
ανά τον κόσµο θαυµαστές της, βρίσκεται 

συνεχώς στη λίστα των µπεστ 
σέλερ των «New York Times», ενώ 
n συγγραφέας του είναι, σύµφωνα 
µε το περιοδικό «Time», ένα από τα 
εκατό πρόσωπα µε τη µεγαλύτερη 
επιρροή σε όλον τον κόσµο. 

Ολα άρχισαν πριν από τριάντα χρόνια, 
λίγο µετά τη γέννηση της Εµα, 

της πρώτης κόρης των Μάρκοφ. Η 
Χάιντι και ο Ερικ είχαν γνωριστεί 
µόλις επτά µήνες πριν από τον γάµο 
τους και n Χάιντι έµεινε έγκυος τυχαία 

στον µήνα το µέλιτος ύστερα από 
µερικά κοκτέιλ. Η εγκυµοσύνη ήταν 
µια ευχάριστη έκπληξη, της προκάλεσε 

όµως πραγµατικό σοκ. «Κανείς 
δεν έκανε παιδιά στη Νέα Υόρκη ο' 
αυτή την ηλικία» παραδέχεται. Εκείνη 
την εποχή δούλευε ακόµη ως συντάκτρια 

διαφηµιστικών κειµένων και ο 
άνδρας της, ο Ερικ, ήταν διευθυντής 
σκηνής σε ένα θέατρο, σύντοµα όµως 
θα εγκατέλειπε τη δουλειά του για 

.χάρη της οικογενειακής επιχείρησης 
„ που άρχισε να κάνει λαµπρά βήµατα. 

To «Τι να περιµένεις όταν είσαι 
; έγκυος» που κυκλοφορεί στα ελληνικά 

από τις εκδόσεις ∆ιόπτρα (764 ^σελίδες, 
τιµή 35,67 ευρω) είναι ένας 

"πλήρης οδηγός που δίνει πληροφο- 

Αυτοαποκαλείται 
«µαµά σε αικχχολή» 
και σκοπός της 
είναι να προσφέρει 

ν βοήθεια ^ης 
µέλλουσες 

. 
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1. Η Χάιντι Μάρκοφ είναι 

σύµφωνα µε το περιοδικό 
Time ένα από τα εκατό 

πρόσωπα µε τη µεγαλύτερη 
επιρροή ae όπΌ τον κόσµο. 

2. Η Κάµερον Ντίαζ 
πρωταγωνιστεί στην 

κινηµατογραφική µεταφορά 
τουβιβπΊ'ουτήϊ Μάρκοφ. 

Είναι ττφεορτικήγυµνάσφια 
και έγκυοε φυσικά. 
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ρίες για όλα τα θέµατα που ενδιαφέρουν 
µέλλοντες γονείς, όπως επιλογή 

γιατρού, διαγνωστικές µέθοδοι, διατροφή, 
γυµναστική, τρόποι τοκετού, 

σεξ, δίδυµα, ακόµη και πρακτικές 
συµβουλές και απαντάει σε ερωτήσεις 
όπως: Πρέπει να πίνω γάλα; Είναι 
φυσιολογικό να κλωτσάει τόσο πολύ; 
Μπορούµε να κάνουµε έρωτα και 
µέχρι πότε; Εχει επίσης ένα ολόκληρο 
κεφάλαιο αφιερωµένο στους µέλλοντες 

µπαµπάδες. Κάθε επανέκδοσή 
του είναι αναθεωρηµένη και περιέχει 
τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις της 
ιατρικής καθώς και απαντήσεις σε 
αναγνώστες που ζήτησαν περισσότερες 

πληροφορίες για διάφορα θέµατα 
σχετικά µε την εγκυµοσύνη. 

Μετά το πρώτο, ακολούθησαν και 
άλλα βιβλία, έχουν φτάσει ήδη τον 
αριθµό δεκατρία, σχετικά µε τη διατροφή, 

για τον πρώτο χρόνο, τον 
δεύτερο χρόνο, «Τι να περιµένεις πριν 
µείνεις έγκυος», όταν το µωρό έρχεται 
στο σπίτι κ.λπ. που γνώρισαν εξίσου 
µεγάλη επιτυχία. 

Η 53χρονη πλέον Χάιντι Μάρκοφ 
διατηρεί συνεχή επαφή µε τα εκατοµµύρια 

των αναγνωστριών της, 
καθώς έχει φτιάξει µια πλούσια σε 
πληροφορίες ιστοσελίδα (http:// 
www.whattoexpect.com) ενώ κάθε 
βράδυ επικοινωνεί on line µαζί τους 
µέσω του facebook και του twitter. Αυτοαποκαλείται 

«µαµά σε αποστολή» 
και σκοπός της είναι να βοηθάει τις 
µέλλουσες µαµάδες να χαλαρώνουν 
και να ησυχάζουν από τα άγχη και τις 
αγωνίες που προκαλεί n εγκυµοσύνη. 
Για τις ανάγκες των σύγχρονων µαµάδων 

εξάλλου έχει δηµιουργήσει τέσσερις 
εφαρµογές για iPhone αλλά και 

το ίδρυµα What to Expect Foundation 
(whattoexpect.org), µια φιλανθρωπική 

µη κυβερνητική οργάνωση που 
βοηθάει µητέρες που έχουν ανάγκη 
σε όλον τον κόσµο να έχουν ασφαλή 
εγκυµοσύνη και να γεννήσουν υγιή 
και ευτυχισµένα µωρά. 

To τελευταίο της όνειρο ήταν µια 
ταινία, πράγµα που έγινε τελικά 
πραγµατικότητα. Η ροµαντική κοµεντί 

«Τι να περιµένεις όταν είσαι 
έγκυος» σε σκηνοθεσία Κερκ Τζόουνς 

θα βγει στους κινηµατογράφους 
µέσα στον Μάιο. Πρωταγωνιστούν n 
Κάµερον Ντίαζ και n Τζένιφερ Λόπεζ, 
n µεν πρώτη στον ρόλο της Τζουλς, 
µιας τηλεπερσόνας - γκουρού του 
fitness και n δεύτερη στον ρόλο της 
Χάλι, µιας φωτογράφου που είναι 
διατεθειµένη να ταξιδέψει σε όλον 
τον κόσµο για να υιοθετήσει ένα 
παιδί. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω 

από τις ζωές πέντε ζευγαριών 
που αλληλοσυνδέονται καθώς όλα 
περιµένουν µωρό. Φυσικά, n Χάιντι 
Μάρκοφ είχε τον τελευταίο λόγο και 
στο σενάριο. ¦ 
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