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Από την Κατερίνα Παπαγεωργίου
Τα “Δίδυμα Αστέρια” της πολυβραβευμένης Ρόζαμοντ Πίλτσερ (εκδ. Ψυχογιός 2019) είναι
επανέκδοση του βιβλίου της “Ο αστερισμός των διδύμων”.(1976). Ένα καλογραμμένο,
τρυφερό μυθιστόρημα από την συγγραφέα του αξεπέραστου “Μαζεύοντας Κοχύλια” με
δράση στην Κουρνουάλη και στις ρομαντικές ακτές της Σκωτίας.
Μια ιστορία που ζωντανεύει έναν κόσμο άγνωστο πλέον στις μέρες μας, μέσα από
ανατροπές, προκλήσεις, παρεξηγήσεις, καρδιοκτύπια, καλές προθέσεις, μυστικά και
ψέμματα.

Μια τυχαία συνάντηση αποκαλύπτει την αλήθεια
Η ιστορία ξεκινούν από μια τυχαία συνάντηση δυο δίδυμων αδελφών που έχοντας
μεγαλώσει χωριστά, η μία δεν έχει ιδέα για την ύπαρξη της άλλης! Οι γονείς τους, ζούσαν
συμβατικά ως τη στιγμή του τοκετού, όπου μετά την έκπληξη πως αποκτούν δίδυμα,
αποφασίζουν ο καθένας τους να πάρει από ένα μωρό και να εξαφανισθεί από τη ζωή του
άλλου!

Τόσο ίδιες και τόσο διαφορετικές
Το ένα κορίτσι, η Ρόουζ, μεγαλώνει μέσα στη χλιδή κοντά στη μητέρα της που είναι
ξαναπαντρεμένη με πάμπλουτο επιχειρηματία, τα ενδιαφέροντα της εξαντλούνται
στο διεθνές τζετ σετ.Την ίδια ώρα, η αδερφή της, η Φλόρα που κοντά στον πατέρα της ζει
μια πνευματική ζωή, περνάει μονότονες μέρες στο πατρικό της στην Κορνουάλη.
Όταν εκείνος ανταποκρίνεται ερωτικά στην εξαιρετική γυναίκα που η κόρη του, του
γνωρίζει, η Φλόρα για να τους αφήσει μόνους, αποφασίζει να ταξιδέψει στο Λονδίνο. όπου
ήδη έχει κλείσει δουλειά και έχει συμφωνήσει να εγκατασταθεί σε διαμέρισμα φίλης της.

Όταν όλα ανατρέπονται
Πριν ακόμα προλάβει να χαρεί τη στρωτή ζωή που έχει σχεδιάσει, η Φλώρα βλέπει τα
πάντα να ανατρέπονται. Από τη μια στιγμή στην άλλη μένει άστεγη και άνεργη! Τότε
ακριβώς συναντάει τυχαία για πρώτη φορά την Ρόουζ! Ολόιδιες και οι δυο, δεν αργούν να
λύσουν το μυστήριο! Μια παραμυθένια ζωή, ξεκινάει ξαφνικά για την Φλόρα, γεμάτη
βαθιά συναισθήματα, συνάμα όμως ενοχές και τύψεις.
Εξαιρετικός ο τρόπος που η Πίλτσερ περιγράφει την κοινωνία μιας εποχής που δεν
υπάρχει πια, αφήνοντας να εννοηθεί πως το συναίσθημα και η ανθρωπιά, όσα χρόνια κι
αν περάσουν, θα υπογραμμίζουν το κάθε μας βήμα.

Ρόζαμοντ Πίλτσερ: Η συγγραφέας των μπεστ σέλερ!
Η βρετανίδα συγγραφέας, Ρόζαμουντ Πίλτσερ από την Κορνουάλη, έφυγε από τη ζωή τον
Φεβρουάριο του 2019 στα 94 της χρόνια. Έγραφε από πολύ μικρή, το πρώτο της διήγημα
δημοσιεύτηκε όταν ήταν 18 χρονών.
Γνώρισε την επιτυχία με το μυθιστόρημα της “Ψάχνοντας για Κοχύλια” που αμέσως έγινε
μπεστ σέλερ με 5.000.000 αντίτυπα διεθνώς!

Από τότε σ΄όλα τα βιβλία της φρόντιζε να γίνεται μια μικρή αναφορά στα…κοχύλια, αυτό
συμβαίνει και στα “Δίδυμα Αστέρια”.
Συνολικά, έχει γράψει πάνω από 28 μυθιστορήματα με τα περισσότερα να έχουν
βραβευτεί. Ανάμεσα τους, αρκετά έχουν μεταφερθεί στην μεγάλη και στη μικρή οθόνη. Το
2002 χρίστηκε αξιωματικός του τάγματος της βρετανικής αυτοκρατορίας!

