
 

Η ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ   
ΤΟΥ 

ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΧΑΡΙ, ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΣΑΣΕΞ, 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ  

ΣΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Ταυτόχρονη έκδοση σε 16 γλώσσες σε όλο τον κόσμο 

27 Οκτωβρίου 2022: η αυτοβιογραφία του Πρίγκιπα Χάρι, Δούκα του 

Σάσεξ, θα κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο στις 10 Ιανουαρίου 2023. 

ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: https://www.pediobooks.gr/el/products/rezerva
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ΡΕΖΕΡΒΑΡΕΖΕΡΒΑ



Η ΡΕΖΕΡΒΑ πρόκειται να κυκλοφορήσει σε Ελλάδα και Κύπρο σε έντυπη μορ-
φή από τις Εκδόσεις Πεδίο. Επίσης πρόκειται να κυκλοφορήσει σε μορφή 
audiobook τον Φεβρουάριο του 2023. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα 
σε 16 γλώσσες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η ΡΕΖΕΡΒΑ ανακαλεί στη μνήμη μας μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες του 
εικοστού αιώνα: δύο αγόρια, δύο νεαροί πρίγκιπες, να περπατούν πίσω από το 
φέρετρο της μητέρας τους, καθώς ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθούσε 
συγκλονισμένος, βυθισμένος στην απόλυτη θλίψη – και στην αβεβαιότητα. Ενώ 
η Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, οδηγούνταν στην τελευταία της κατοικία, 
δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναρωτιούνταν πώς ένιωθαν και 
τι σκέφτονταν αυτά τα δύο παιδιά. Όπως ασφαλώς και πώς θα εξελίσσονταν οι 
ζωές τους από εκείνη την ημέρα και έπειτα. 

Και αυτή επιτέλους είναι η ιστορία του Χάρι. 

Σφραγισμένη από την ορμητική, αφοπλιστική ειλικρίνεια του συγγραφέα, η ΡΕ-
ΖΕΡΒΑ αποτελεί ένα εκδοτικό ορόσημο, ένα βιβλίο αποκάλυψη, πλημμυρισμένο 
από βαθιά επίγνωση και σκληρά κερδισμένη σοφία για την αέναη δύναμη και 
νίκη της αγάπης που αφήνει πίσω της τον πόνο.

Ο Πρίγκιπας Χάρι επιθυμεί να υποστηρίξει βρετανικές φιλανθρωπικές οργανώσεις με δωρεές από 
τα έσοδα του βιβλίου ΡΕΖΕΡΒΑ. Ο Δούκας του Σάσεξ έχει δωρίσει 1.500.000 δολάρια στον φι-
λανθρωπικό οργανισμό Sentebale που ίδρυσε με τον Πρίγκιπα Seeiso του Λεσότο στη μνήμη των 
μητέρων τους, ο οποίος υποστηρίζει παιδιά και νέους στο Λεσότο και στην Μποτσουάνα που έχουν 
πληγεί από τον ιό HIV/AIDS. Ο Πρίγκιπας Χάρι θα δωρίσει επίσης στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
WellChild το ποσό των 300.000 λιρών. Το ίδρυμα WellChild, του οποίου είναι βασιλικός χορηγός 
επί δεκαπέντε χρόνια, δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά και νέους με σοβαρά προβλήματα υγείας να 
δέχονται φροντίδα και θεραπεία στο σπίτι και όχι στο νοσοκομείο, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Η πρωτότυπη έκδοση του βιβλίου ΡΕΖΕΡΒΑ θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Random House 
στην Αμερική, από τις εκδόσεις Random House Canada στον Καναδά, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Ιρλανδία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ινδία και τη Νότια Αφρική από τον εκδοτικό 
οίκο Transworld που ανήκει στον όμιλο Penguin Random House UK. Το βιβλίο θα μεταφραστεί 
σε 14 ακόμα γλώσσες και θα εκδοθεί στην Ισπανία (Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo 
Editorial), τη Γερμανία (Penguin Verlag/Penguin Random House VerlagsgruppeGmbH), τη Βραζι-
λία (Objetiva/Grupo Companhia das Letras), την Πορτογαλία (Objectiva/Penguin Random House 
Grupo Editorial),  την Κίνα (Penguin Random House China), τη Δανία (Politikens Forlag), την Ολλαν-
δία (Hollands Diep/Overamstel), τη Φινλανδία (Otava Publishing Company Ltd.), τη Γαλλία (Éditions 
Fayard), την Ουγγαρία (Corvina Books), την Ιταλία (Mondadori), την Πολωνία (Wydawnictwo 
Marginesy ), τη Ρουμανία (Nemira Publishing House) και τη Σουηδία (Albert Bonniers Förlag).

Ο Πρίγκιπας Χάρι, Δούκας του Σάσεξ, είναι σύζυγος, πατέρας, ανθρωπιστής, 
βετεράνος στρατιωτικός, υπέρμαχος της ψυχικής και σωματικής υγείας και 
ακτιβιστής για την προστασία του περιβάλλοντος. Ζει στη Σάντα Μπάρμπαρα 
της πολιτείας της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την οικογένειά του 
και τα τρία σκυλιά τους. 
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