
 

Βιβλιοαπόψεις          Αλεξάνδρα Κουτσούκου 

 «Το χρυσό κουρέλι που στα μαλλιά της φόραγε η Νεφέλη , ήρθανε δυό μικροί μικροί 

αγγέλοι και το κλέψανε. Δύο μικροί αγγέλοι που στα όνειρα τους θέλαν την Νεφέλη, να την 

ταΐζουν  ρόδι και μέλι , την πλανέψανε………… » , αφήνοντας την ονειρεμένη φωνή της 

Χαρούλας Αλεξίου να πλημμυρήσει τον χώρο , ξεκίνησα το ταξίδι μου παρέα με τους 

Μικρούς Αγγέλους της πολυαγαπημένης μου Ρένας Ρώσση -Ζαΐρη .Στη συντροφιά μας 

προστέθηκε και η ηρωίδα του βιβλίου η Νεφέλη.Το λατρεμένο πλάσμα του βιβλίου , η 

σοκολάτα. Μια ηρωίδα που ταυτίστηκα μαζί της , πόνεσα με τον πόνο της και χάρηκα με τη 

χαρά της. 

Το ταξίδι ξεκινάει από τη μικρή ηλικία της Νεφέλης όταν ακόμα από τα πρώτα της βήματα 

μας κάνει γνωστό τον χαρακτήρα της , αυτόν που αργότερα θα συναντήσουμε στις σελίδες 

του βιβλίου προχωρώντας . Έντονες αναζητήσεις. πολλές απορίες που κρύβονται πίσω από 

το πρόσωπο ενός μικρού παιδιού. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ξεδιπλώνεται εκτός 

από την υπόθεση και η ιστορία της Ελλάδος. Οι πολιτικοί αναβρασμοί και τα 

σκαμπανεβάσματα μιας πολύπαθης χώρας μέσα από λίγες σελίδες ενός βιβλίου και μιας 

πολύ καλά δουλεμένης ιστορίας.  

Τρείς φίλες λοιπόν, η Νεφέλη ,η Άρτεμη και η Μιρέλλα ή αλλιώς η σοκολάτα , η βανίλια και 

η κανέλλα. Τρείς γεύσεις που δένουν μεταξύ τους κάτω από την εποπτεία του 

ζαχαροπλάστη που αναμειγνύει επιδέξια τις γεύσεις αφήνοντας της να χαϊδεύουν μοναδικά 

τον ουρανίσκο μας. Τρία κορίτσια γεμάτα ζωή , τρείς διαφορετικές προσωπικότητες που η 

κάθε μια τους ξεχωριστά μας δίνει και από ένα μάθημα ζωής. Τρία κορίτσια και στη μέση ο 

έρωτας. Ό έρωτας στο πρόσωπο του, στο πρόσωπο της μουσικής, ο Άγγελος. 

Μια ιστορία που υμνεί την αγάπη, τη φιλία και τη συντροφικότητα . Που μας διδάσκει τις 
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αξίες . Μέσα της κρύβονται μυστικά και παλιά πάθη, αλήθειες που θα βγουν στο φως μετά 

από χρόνια. Ιστορία που κρατά τον αναγνώστη κολλημένο στις σελίδες του βιβλίου μέχρι να 

φτάσει στην τελευταία του σελίδα και να λυτρωθεί μαζί με τους ήρωες.  Βιβλίο γεμάτο από 

μυρωδιές και γεύσεις φτιαγμένο από την μαιτρ του είδους Ρένα Ρώσση –Ζαΐρη. Ένα βιβλίο 

που θα σας κάνει να μυρίσετε κανέλα και βανίλια και να νιώσετε τη σοκολάτα να λιώνει 

σιγά σιγά στο στόμα σας καθώς οι σελίδες του βιβλίου φεύγουν. 

Κάτι από τον εαυτό σας θα αναγνωρίστε ανάμεσα στους ήρωες. Κάποια γεύση θα ζηλέψετε 

και θα θελήσετε να είστε. Ένα βιβλίο που μόνο με μια ανάγνωση δεν το χορταίνεις. 

 

 


