
 

 

 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Ο πόλεμος που κέρδισα, 

της Κίμπερλι Μπρουμπέικερ Μπράντλει 
Από 

Elniplex Press 

 25/09/202 

Το ELNIPLEX προδημοσιεύει ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ο 

πόλεμος που κέρδισα» της Κίμπερλι Μπρουμπέικερ 

Μπράντλει που κυκλοφορεί τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου από 

τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος σε μετάφραση της Ευδοξίας 

Μπινοπούλου. 

 



Η συνέχεια του πολυβραβευμένου βιβλίου Ο πόλεμος που έσωσε τη 

ζωη μου το οποίο έλαβε πολλές διακρίσεις ενώ ήταν #1 New York 

Times bestseller και στη λίστα με τα καλύτερα βιβλία του 2015 των 

Publisher’s Weekly και Wall Street Journal. Ασφαλώς, εντάχθηκε 

στη Χρυσή Λίστα του ELNIPLEX 2018. 

Μέσα στον πόλεμο και τις κακουχίες, η Έιντα Σμιθ μετράει μόνο νίκες· 

έως τώρα έχει κερδίσει μια μητέρα, ένα σώμα δυνατό και μια αληθινή 

φίλη. Ωστόσο, καθώς ο αγώνας εναντίον του Χίτλερ μαίνεται, νέα 

πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή της: από τη μία η «σιδηρά» και απόμακρη 

λαίδη Θόρντον· από την άλλη, η αινιγματική Γερμανοεβραία Ρουθ, που 

πολλοί φοβούνται πως είναι κατάσκοπος. Μπροστά στον φόβο του 

αγνώστου, οι επιλογές της Έιντα θα καθορίσουν το ποια θέλει στ’ 

αλήθεια να είναι. Και θα αποτελέσουν την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής 

της. 

Για αναγνώστες από 9-10 ετών. 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

Η συγγραφέας 

 

Η Κimberly Brubaker Bradley γεννήθηκε το 1967 στην Ιντιάνα των 

Η.Π.Α. Το 1989 έλαβε το πτυχίο της στη χημεία από το Smith College 

της Μασαχουσέτης. Μια συμφοιτήτριά της την έπεισε να 

παρακολουθήσει ένα μάθημα παιδικής λογοτεχνίας, το οποίο την 

ενθουσίασε. Η καθηγήτριά της την ενθάρρυνε να συνεχίσει να γράφει 

και τη βοήθησε να μάθει περισσότερα για την παιδική λογοτεχνία. 

Της αρέσει να ταξιδεύει και να μαθαίνει την ιστορία των τόπων που 

επισκέπτεται. Ζει με τον άντρα της και τα παιδιά τους σε ένα αγρόκτημα 

με άλογα ,πόνι, πρόβατα, σκύλους και πολλές γάτες. Απολαμβάνει το 

γράψιμο και γενικά, τη ζωή. Ο Πόλεμος που έσωσε τη ζωή μου είναι το 

δέκατο έκτο βιβλίο της. 
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