Scriitoarea irlandeză, Cecelia Ahern, în premieră în România
La invitația Editurii ALL, pe data de 2 și 3 octombrie scriitoarea Cecelia Ahern se va
afla în premieră în România.

Irlandeza Cecelia Ahern (32 de ani) este una dintre cele mai de succes scriitoare din
întreaga lume, în prezent romanele ei fiind publicate în 46 de țări și vândute deja în peste
15 milioane de exemplare.
Primul ei roman, publicat la doar 21 de ani – PS, I love you (PS, te iubesc) – a fost și
primul bestseller: numărul unu în topurile vânzărilor din Irlanda în 2004, a stat 52 de
săptămâni pe lista de bestseller din Germania și a fost cel mai bun roman de debut în alte
țări din Europa și în Statele Unite. Au urmat Where Rainbows End (Suflete pereche), If You
Could See Me Now (Prietenul nevăzut), A Place Called Here (Dispăruți fără urmă), Thanks for
the Memories (Mulțumesc pentru amintiri), The Gift (Cadoul), The Book Of Tomorrow (Cartea
viitorului), The Time of My Life (Întâlnire cu viața).

La venirea autoarei, se va lansa oficial în România cel mai nou roman al Ceceliei
Ahern, One hundred names (O sută de nume). În România, toate romanele Ceceliei
Ahern sunt publicate de Grupul Editorial ALL prin Editura Allfa, colecția Strada ficțiunii
- bestseller. Vânzările înregistrate până acum de Cecelia Ahern depășesc 75.000 de
exemplare, peste media înregistrată de mulți dintre autorii străini contemporani la noi în
țară.
Dacă ai citit cel puțin un roman al Ceceliei Ahern, știi deja că fiecare dintre ele este
un basm modern, plin de iubire și fantezie. Eroinele sunt femei puternice ale secolului al
XXI-lea, care se confruntă cu problemele din viața reală și care se redescoperă, își
regăsesc speranța sau reușesc să treacă peste eșecuri și neîmpliniri cu ajutorul prietenilor,
al familiei și al partenerului.

Primul roman al Ceceliei, PS, I love you (PS, te iubesc) a stat la baza unei ecranizări
hollywoodiene de succes, cu o distribuție de excepție: Hillary Swank și Gerard Buttler în
rolurile principale, Lisa Kudrow și Kathy Bates. Producătoarea, Wendy Finerman, este
câștigătoarea unui Oscar pentru Forrest Gump în 1994 și a mai produs The Devil wears
Prada (cu Meryl Streep, Anne Hathaway) și Stepmom (cu Julia Roberts, Susan Sarandon,
Ed Harris). Anul viitor va fi lansată o a doua ecranizare dupa un roman al Ceceliei, The
Gift (Cadoul). Totodată, Cecelia Ahern și Donald Todd au creat și produs sitcomul
difuzat de canalul american ABC Samantha Who? cu Christina Applegate în rolul
principal.
Cititorii Ceceliei Ahern sunt invitați în București la sesiuni de autografe și fotografii
cu autoarea miercuri, de la ora 18:30 la Librăria Humanitas Krețulescu și joi, 3 octombrie
de la ora 18:00 la Librăria Cărturești Verona, în Ceainărie. De asemenea, scriitoarea va
participa la o scurtă întâlnire cu studenții Universității din București, la Sala de lectură a
Facultății de Litere, joi, 3 octombrie, de la ora 16:00.
Cecelia Ahern este recunoscută pentru implicarea sa în opere de caritate – și-a donat frecvent
câștigurile din drepturi de autor unor cauze umanitare. De aceea, scriitoarea irlandeză are deja

programată o întâlnire miercuri, 2 octombrie cu Leslie Hawke, mama actorului Ethan
Hawke și cofondatoare a Asociației OvidiuRo, către care Cecelia, împreună cu Editura
ALL vor dona cărți pentru copii.
Foarte discretă în ceea ce privește viața personală, Cecelia Ahern este fiica fostului
prim-ministru al Irlandei, Bertie Ahern. Este licențiată în Jurnalism și Științele
Comunicării, iar în anul 2000 s-a clasat pe locul al treilea în preselecția irlandeză pentru
Eurovision, cu trupa pop Shimma. Sora Ceceliei, Georgina Ahern, este căsătorită cu
Nicky Byrne, membru al cunoscutei trupe pop Westlife. În prezent, Cecelia locuiește în
Dublin cu soțul David și cei doi copii, o fată – Robin și un băiețel, Sonny.
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