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Με αφορµή ένα βιβλίο... 

Επιυελείται και παρουσιάζει ο Κ.Γ.Π. 

JULIA GREGSON 
«to λουλουδι 

της Κριµαίας» 
Ano τις Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ της Julia Gregson 
«To Λουλούδι της Κριµαίας» που κυκλοφορεί 

στα ελληνικά από τις Εκδόσεις 

∆ιόπτρα, είναι ένα δυνατό έπος που καθηλώνει. 
To έπος αυτό η διάσηµη συγγραφέας 

του πολυδιαβασµένου µπεστ σέλερ 
«Στην Καρδιά των Μουσώνων» ζωντανεύει 
µε την αριστοτεχνική της γραφή, µέσα από 
τα µάτια µιας ευαίσθητης νεαρής κοπέλας 
που τόλµησε να εναντιωθεί στα πρέπει της 
εποχής. Η έγκυρη εφηµερίδα «Sunday 
Telegraph" χαρακτήρισε το βιβλίο «Έντονο 
και ατµοσφαιρικό µυθιστόρηµα... ζωντανή 
γραφή, αναµφίβολα αριστουργηµατική». 
ME ΦΟΝΤΟ τη ροµαντική Ουαλία του 

1840, η Κάθριν και ο Ντέιο ζουν τον έρωτά 
τους και µοιράζονται την αγάπη τους 

για τα άλογα. Η συντηρητική κοινωνία της 
εποχής δεν θα µπορούσε όµως ποτέ v' αποδεχτεί 

την αγάπη της Κάθριν, γόνου αρι¬ 

στοκρατικής οικογένειας και του Ντέιο, 
που προέρχεται από κατώτερη κοινωνική 
τάξη. Η λαχτάρα για µια ζωή µακριά από 
την κοινωνία της Ουαλίας, ο ανέµελος τρόπος 

ζωής του Ντέιο και µια τραγωδία που 
θα πλήξει την οικογένεια της Κάθριν, θα είναι 

σι αφορµές για τη φυγή της, καθώς µε 
τη βοήθεια του Ντέιο εγκαταλείπει το σπίτι 
της και ταξιδεύει στο Λονδίνο µε σκοπό να 
γίνει η γυναίκα που πάντα επιθυµούσε. Εκεί, 

µαζί µε τον αγαπηµένο της θα αναζητήσει 
την περιπέτεια της ζωής δίπλα στην 

ξακουστή Φλόρενς Νάπτνγκεϊλ, τη γυναίκα 
που έµεινε γνωστή στην ιστορία για την 
προσφορά της στον πόλεµο της Κριµαίας. 
Η Κάθριν µαζί µε άλλες εθελόντριες νοσηλεύτριες 

θα ζήσει τον εφιάλτη και θα νο¬ 

σταλγήσει την παλιά της ζωή, την αγάπη 
της οικογένειάς της, την αγάπη του Ντέιο... 

Πόσο δύσκολο είναι να κυνηγήσεις το 
όνειρο σου; Πόσο εύκολο είναι να ξαναδείς 
τους αγαπηµένους σου ανθρώπους; 
ΗJULIA GREGSON εργάστηκε ως δηµοσιογράφος 

και ανταποκρίτρια στη 
Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, την Ινδία και 
το Βιετνάµ για µεγάλες εφηµερίδες και περιοδικά 

(«Times», «Rothing Stone», κ.ά.). 
Σήµερα ζει στην Ουαλία µε την οικογένειά 
της και το πρώτο της βιβλίο, «Στην Καρδιά 
των Μουσώνων» βραβεύτηκε από την 
Romantic Novelists' Association ως το καλύτερο 

µυθιστόρηµα του 2008. Επίσης, τιµήθηκε 
και µε δεύτερη διάκριση από το 

Prince Maurice Prize το 2010. 
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