ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "VILLA OF SECRETS" της PATRICIA WILSON στη ΡΟΔΟ

Το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου, του ΔΟΠΑΡ-Δήμου Ρόδου,
πραγματοποίησε την Τετάρτη 1η Αυγούστου 2018 την παρουσίαση του βιβλίου “Villa of
Secrets” (εκδόσεις Zaffre) της Βρετανίδας συγγραφέως Patricia Wilson, σε συνεργασία με το
Βρετανικό Υποπροξενείο της Μεγάλης Βρετανίας στη Ρόδο και την Ισραηλιτική Κοινότητα
Ρόδου. Το μυθιστόρημα διαδραματίζεται στη Ρόδο και αναφέρεται σε ένα δραματικό
γεγονός, τον εκτοπισμό των Εβραίων της Ρόδου στο στρατόπεδο του Άουσβιτς το 1944 και
συνδυάζει μυστήριο, σασπένς, ανθρωπιά και οικογενειακά μυστικά που αποκαλύπτονται με
καταιγιστικό τρόπο στο τέλος του μυθιστορήματος.

Η συγγραφέας Patricia Wilson είναι από το Λίβερπουλ. Αφότου αποσύρθηκε από τις
επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Αγγλία ήρθε στην Ελλάδα, αρχικά στην Κρήτη
και τα τελευταία χρόνια ζει στη Ρόδο. Το πρώτο της βιβλίο “Island of Secrets” κυκλοφόρησε
το 2017 και γρήγορα έγινε από τα πιο ευπώλητα της Amazon. Το Φεβρουάριο του 2018
κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο της “Villa of Secrets” και ήδη ανήκει στα best seller της
Amazon. Όπως είπε η συγγραφέας, η Ρόδος αποτελεί για την ίδια πηγή έμπνευσης με τη
μεγάλη ιστορία της και την ομορφιά του τοπίου και των ανθρώπων της. Οι ιστορίες που
άκουγε από τους ανθρώπους στο Παραδείσι, όπου διαμένει, αποτέλεσαν το έναυσμα για να
αρχίσει να ψάχνει την ιστορία του νησιού και τελικά να γράψει το βιβλίο Villa of Secrets.

«Η κα P. Wilson ανήκει στην τάξη των συγγραφέων που συνεργάζονται στενά και
αναδεικνύουν στη λειτουργία του ΔΚΣΜΡ, τη σφραγίδα της οικουμενικότητας. Το νέο της
βιβλίο, αποτυπώνει την ταραγμένη ιστορική περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που είναι
ορατή σε ανθρώπους και μνημεία στα σοκάκια της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.
Οφείλουμε δημόσια να την ευχαριστήσουμε και να την συγχαρούμε για τη δημιουργική
γραφή της», τονίζει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Aθλητισμού και Μεσαιωνικής Πόλης κ.
Τέρης Χατζηιωάννου.

H υποπρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας στη Ρόδο, κα Ράνια Κοσσιώρη, μίλησε για τη
γνωριμία της με την PatriciaWilson πριν από έναν περίπου χρόνο. Εντυπωσιάστηκε από το
δημιουργικό πείσμα της, που τη βοήθησε να ξεπεράσει διάφορα προσωπικά της
προβλήματα, από το πάθος και τη δίψα της για ζωή, χαρακτηριστικά που διακρίνει ο
αναγνώστης και στα βιβλία της. Πρόσθεσε ότι η Patricia Wilson συνεχίζει στα λογοτεχνικά
βήματα του συμπατριώτη της σπουδαίου συγγραφέα Λόρενς Ντάρελ, που έζησε και έγραψε
στη Ρόδο.
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Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, Ρόδου, 4.8.2018, Της Δήμητρας – Μαρίλιας Φούρλα .
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