
«Αγάπη, η πιο δυνατή ενέργεια»  
 

Η Αλισον Νόελ αφηγείται πώς η απώλεια αγαπημένων της ήταν η αιτία 
για τους «Αθάνατους»  

Της Σαντρας Βουλγαρη 

Οι ηρωίδες της Αλισον Νόελ είναι τρυφερές και ελαφροϊσκίωτες. Ζουν σε ονειρικά επίπεδα 
όπου οι αύρες που μας τυλίγουν είναι ορατές μόνο σ’ εκείνες, αγαπούν πολύ και για πάντα. 
Η δεκαεξάχρονη Εβερ από τη σειρά «Οι Αθάνατοι» χάνει την οικογένειά της σ’ ένα 
αυτοκινητικό δυστύχημα και αποκτά το χάρισμα ν’ ακούει τις σκέψεις των άλλων και να 
γνωρίζει την ιστορία τους μ’ ένα απλό άγγιγμα. Η επίσης δεκαεξάχρονη Ντέαρ, 
πρωταγωνίστρια της σειράς «Οι κυνηγοί των ψυχών», είναι μια μυστηριώδης κοπέλα που 

ταξιδεύει μέσα στους κόσμους των νεκρών και των ζωντανών… Ποια όμως είναι η Αλισον 
Νόελ; 

Μιλάμε για μια από τις δημοφιλείς Αμερικανίδες συγγραφείς εφηβικών βιβλίων, ξεχωριστή 
περίπτωση σ’ ένα χώρο ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνωρίζει διεθνώς μια πρωτοφανή 
άνθηση. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορούν στα ελληνικά ολόκληρη η σειρά των 
Αθάνατων, το πρώτο βιβλίο της σειράς «Οι κυνηγοί των ψυχών» με τίτλο «Το πεπρωμένο» 
καθώς και τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς της Ράιλις Μπλουμ, ενώ προετοιμάζονται και τα 
υπόλοιπα βιβλία της συγγραφέως. 

Συνάντηση  

Η Αλισον Νόελ βρέθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, καλεσμένη των εκδόσεων 

Ψυχογιός, για να δώσει διαλέξεις και να συναντήσει το κοινό της. Την συνάντησα το πρωινό 
που έριξε την πρώτη αληθινή βροχή του φθινοπώρου. Μια όμορφη γυναίκα με 

συναρπαστική ζωή κάθεται απέναντί μου. Γελάει απλόχερα και με κάνει να χαλαρώνω. Μέσα 
σε όλα μιλάμε για περασμένες ζωές. Εκείνη έχει κάνει ύπνωση και επιστροφή σε αυτές 
καθώς και σεμινάρια ψυχισμού ως μέρος της έρευνάς της για τα βιβλία που γράφει. Την 

ακούω έκθαμβη να μου περιγράφει τη διαδικασία και τα κοινά σημεία που δένουν όλες τις 
προηγούμενες ζωές της. Για να γράψει τους Κυνηγούς των ψυχών ταξίδεψε πολλές φορές 
στο Νέο Μεξικό, σκηνικό των συγκεκριμένων βιβλίων όπου συμμετείχε σε σαμάνικες 
τελετές, ενώ έχει πολλά να μου πει και για την Ελλάδα, αφού έζησε επτά χρόνια στη 
Μύκονο με μια ελληνική οικογένεια! Στο τραπέζι δίπλα της κάθεται ο σύζυγος της Σάντι, 
ένας συμπαθέστατος άντρας, δικηγόρος στο επάγγελμα, ο οποίος όπως μας λέει η Αλισον 

Νόελ είναι ο πρώτος που διαβάζει τα κείμενά της. Τον κοιτάζει και τον χαϊδεύει τρυφερά. 
«Πριν από λίγα χρόνια αρρώστησε πολύ, κόντεψα να τον χάσω» μου λέει. «Εκείνη την 
περίοδο χάσαμε άλλα τρία αγαπημένα μας πρόσωπα. Ετσι γεννήθηκαν οι Αθάνατοι. Η σειρά 
των βιβλίων όπου η Εβερ και ο αθάνατος Ντέιμεν περνούν μέσα από περιπέτειες, εμπόδια, 
αντιμετωπίζουν σκοτεινούς εχθρούς και δύσκολες αποστολές στη Χώρα του Καλοκαιριού για 
να καταφέρουν να ενωθούν για πάντα μετά από πολλές πολλές ζωές. Αρχισα να γράφω 

τους Αθάνατους για να βρω παρηγοριά και απαντήσεις για τους αγαπημένους μου που 

χάθηκαν. Πιστεύω ότι εάν μια εμπειρία δεν κατάφερε να με σκοτώσει θα βρω τρόπο να 
γράψω γι’ αυτήν». 

Η ζωή της ίδιας της Αλισον Νόελ μου φαίνεται σαν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα 
(«από μικρή ήθελα να γίνω συγγραφέας»). Στην πορεία της συζήτησής μας καταλαβαίνω 
πόσος κόπος υπάρχει πίσω από αυτό, αφού η Νόελ μου εξηγεί ότι από δώδεκα χρονών 
δουλεύει, έχει αλλάξει δουλειές (από αεροσυνοδός έως δημιουργός κοσμημάτων) για να 
φτάσει σήμερα να μπορεί να ζει αποκλειστικά και με επιτυχία από το γράψιμο. 

Τα εφηβικά της βιβλία έχουν βραβευτεί και ήταν υποψήφια για βραβεία όπως το National 
Reader’s Choice Award, Quill Award, Teens Read Too 5 Star Gold Award κ.ά. Μοιραία η 
κουβέντα μας πηγαίνει στην άνθηση των εφηβικών βιβλίων με θέμα τους βαμπίρ, 
λυκανθρώπους, αγγέλους, νεράιδες, πλάσματα και ανθρώπους που αποκτούν τη 

δυνατότητα να ζουν αιώνια σε σφαίρες ονειρικές. «Ολα ξεκίνησαν μετά τον Χάρι Πότερ και 
το Twilight» λέει η Αλισον Νόελ και η συζήτηση εξελίσσεται στο φαινόμενο που οδήγησε 
στο «Hunger Games», τρίτη πιο πετυχημένη σειρά στο είδος των εφηβικών 



μυθιστορημάτων μετά το Λυκόφως της Στέφανι Μέγιερ. «Οι έφηβοι είναι πολύ γρήγοροι στο 

να πιάνουν και να καταλαβαίνουν τη μεταφυσική αυτών των βιβλίων και συναρπάζονται 
από τις ιστορίες απόλυτου έρωτα που περιγράφουν. Αρκετοί νέοι μου έχουν μιλήσει για τον 
τρόπο που άλλαξε η σκέψη τους αφού διάβασαν τους Αθάνατους. «Εσείς πιστεύετε στην 

αιώνια αγάπη;» την ρωτάω. «Ναι, η αγάπη είναι η πιο δυνατή ενέργεια που έχουμε στο 
σύμπαν και πιστεύω ότι δεν πεθαίνει ποτέ. Κι αν της το επιτρέψουμε μπορεί να ξεπεράσει τα 
πάντα». 

 


