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Συνοπτική περίληψη του βιβλίου: 

Η Μακένζι «Μαξ» Μίλερ βρίσκεται μπροστά σ’ ένα πρόβλημα: την 

αιφνιδιαστική επίσκεψη των γονιών της. Γιατί αν δουν τα βαμμένα 

μαλλιά της, τα τατουάζ και το πίρσινγκ, μπορεί και να την 

αποκληρώσουν. Ακόμα χειρότερη θα είναι η έκπληξή τους άμα 

γνωρίσουν το αγόρι της. Περιμένουν ν’ αντικρίσουν έναν καλό κι 

ευπρεπή νεαρό, όχι έναν τύπο που λέγεται Μέις, έχει τατουάζ στον 

λαιμό και παίζει σε συγκρότημα. 

Και εκεί που όλα κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν, γνωρίζει τον Κέιντ, ο 

οποίος έχει μετακομίσει στη Φιλαδέλφεια με στόχο να γίνει ηθοποιός και 

να αφήσει τα προβλήματά του πίσω στο Τέξας. Μέχρι στιγμής, όμως, τα 

προβλήματα συνεχίζουν να τον ακολουθούν και οι ευκαιρίες του ν’ 

ανέβει στη σκηνή είναι ελάχιστες. 

Όταν τον πλησιάζει η Μαξ προτείνοντάς του να παραστήσει το αγόρι 

της, εκείνος δέχεται. Ο Κέιντ, όμως, παραείναι καλός στον ρόλο του, κι 

έτσι αναγκάζονται να συνεχίσουν το θέατρο για ακόμα λίγο. Κι όσο 

προσποιούνται, τόσο αληθινή αρχίζει να φαίνεται αυτή η σχέση.  
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Προσωπική άποψη: 

Έχοντας διαβάσει πριν από λίγους μήνες το "Πρώτη Φορά" της Cora 

Carmack, το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τουλίπα, δεν θα 

μπορούσα να αντισταθώ και να μην διαβάσω το επίσης δικό της, 

"Έρωτας Στα Ψέματα", το οποίο κι εντάσσεται στη σειρά της, "Losing It", 

που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Αμερική, έχοντας κερδίσει την 

αγάπη του αναγνωστικού κοινού. Όσοι είχατε διαβάσει την άποψή μου 

για το "Πρώτη Φορά", ίσως να θυμάστε πως ήταν ένα ευχάριστο μεν 

βιβλίο, όχι όμως εκείνο που θα κατάφερνε να συγκλονίσει έναν 

αναγνώστη αυτού του είδους. Το "Έρωτας Στα Ψέματα" έχει, λοιπόν, ότι 

ακριβώς έλειπε από το προαναφερόμενο, κερδίζοντάς σε από την 

πρώτη του κιόλας σελίδα, επιτυγχάνοντας να σε παρασύρει και να 

καταστήσει αδύνατη την πιθανότητα να το αφήσεις από τα χέρια σου. 

Και για όποιον δεν έχει διαβάσει το πρώτο βιβλίο της συγγραφέως, 

αξίζει να αναφέρουμε πως αν και στο βιβλίο αυτό, υπάρχουν αναφορές 

στην "Πρώτη Φορά", η ανάγνωσή της δεν είναι δεσμευτική για να 

μπορέσεις να παρακολουθήσεις τα γεγονότα του συγκεκριμένου. 

 

Η Μαξ είναι μια κοπέλα την οποία θα χαρακτηρίζαμε με μία και μόνο 

λέξη, αντισυμβατική. Ντύνεται λες και έρχεται από μια άλλη εποχή, είναι 

γεμάτη tattoos και piercing, βάφει σε πολύ έντονα χρώματα τα μαλλιά 

της και το μεγάλο της πάθος είναι η μουσική, για την οποία μπορεί να 

κάνει τα πάντα. Και φυσικά, όλοι οι άντρες που έχουν περάσει από τη 

ζωή της είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα ενέκριναν οι γονείς 

της, οι οποίοι και την βοηθούν οικονομικά προκειμένου να είναι σε θέση 

να κυνηγήσει το όνειρό της, άσχετα από το αν δεν το εγκρίνουν. Όταν, 

λοιπόν, εκείνοι την αιφνιδιάζουν, αποφασίζοντας να την επισκεφτούν 

για τις Ευχαριστίες, πρέπει να εξαφανίσει τον φίλο της και στη θέση του 

να τους παρουσιάσει το καλό και γλυκό αγόρι με το οποίο υποτίθεται 

πως βγαίνει. Μέσα στην καφετέρια όπου ο χρόνος μετρά αντίστροφα 

για εκείνη, βρίσκει τη λύση στο πρόβλημά της στο πρόσωπο του Κέιντ ο 

οποίος, προσπαθώντας να ξεπεράσει μια ερωτική απογοήτευση, και 

καθώς χρειάζεται κάτι να του αποσπάσει την προσοχή, δέχεται να 

παραστήσει το αγόρι της. Ωστόσο, οι γονείς της θα τον λατρέψουν τόσο 



πολύ, όπου θα αναγκαστούν να συνεχίσουν το θέατρο περισσότερο απ' 

όσο σκόπευαν, με αποτέλεσμα οι δυο τους να έρθουν πιο κοντά. 

 

Η Carmack, στο βιβλίο της αυτό, επιλέγει να αξιοποιήσει την πιο 

πετυχημένη συνταγή των τελευταίων δύο ετών στο εξωτερικό, όσον 

αφορά την ρομαντική λογοτεχνία. Να μας παρουσιάσει την ιστορία μέσα 

από δύο POVs, αυτά των Μαξ και Κέιντ, πράγμα που όπως έχουμε 

αναφέρει πολλάκις, επιτρέπει στους αναγνώστες να διεισδύσουν με 

μεγαλύτερη εύκολα στα άδυτα κάθε ιστορίας, αλλά και στην 

ψυχοσύνθεση των πρωταγωνιστών. Ο αναγνώστης, δεν γίνεται απλά 

μάρτυρας των εξελίξεων και των γεγονότων που διαδραματίζονται από 

την ώρα που οι ζωές των δύο νέων ανταμώνουν, αλλά μπορεί να 

εισχωρήσει στα άδυτα του μυαλού, της ψυχής και της καρδιάς τους και 

να κατανοήσει τους φόβους, τα θέλω, τα πάθη και τις επιθυμίες τους, 

ακόμα και τα ίδια τους τα λάθη, είτε αυτά έγιναν στο παρελθόν, 

συνοδεύοντάς τους μέχρι σήμερα, είτε έγιναν στο παρόν. Οπότε, αν 

λάβουμε υπόψιν μας όλα τα παραπάνω και κληθούμε να κρίνουμε 

ενδοσκοπικά την ιστορία, η συγγραφέας έχει χειριστεί πολύ καλύτερα 

την ιδέα της, αλλά και τους χαρακτήρες της, διατηρώντας παράλληλα 

μια ισορροπία στην αφήγηση, τα γεγονότα της οποίας εξελίσσονται με 

γρήγορους ρυθμούς, αλλά όχι αποπνικτικούς. 

 

Βέβαια, για να μην τα παρουσιάζω όλα ρόδινα, κανένας δεν θα 

χαρακτήριζε την ιστορία αυτή πρωτότυπη, καθώς έχει πολλά κοινά 

στοιχεία κι άξονες με άλλα που έχουμε διαβάσει. Όμως αυτό, δεν είναι 

κάτι που προσωπικά με ενόχλησε. Η Carmack παίρνει ένα τετριμμένο 

σενάριο και τοποθετώντας μέσα σε αυτό δύο εκ διαμέτρου αντίθετους 

χαρακτήρες ως πρωταγωνιστές, καταφέρνει να κάνει την ιστορία 

ολότελα δική της και να μας προσφέρει τα πάντα. Αγωνία, παρά που 

ξέρεις πως όλα αυτά θα έχουν ευτυχή κατάληξη, συναίσθημα, χωρίς 

ωστόσο να γίνεται μελό ή αφελές, και πολύ πάθος, χωρίς να καταφεύγει 

σε ακραία σεξουαλική απεικόνιση καταστάσεων προκειμένου να το 

πετύχει. Ουσιαστικά, παίρνει τις δύο όψεις ενός νομίσματος που αν κι 

είναι εντελώς αντίθετες, έχουν πολλά κοινά στοιχεία, από τα οποία 



καλούνται να πιαστούν προκειμένου να αλληλοσυμπληρωθούν, να 

μπορέσουν να συνυπάρξουν και να καλύψουν η μία τα κενά της άλλης, 

να γιατρέψουν πληγές και τραύματα του παρελθόντος, που μονάχα η 

αναγνώριση, η αντιμετώπιση και η αποδοχή μπορούν να επιφέρουν. 

Και όλα αυτά χωρίς να χάνεται η αίσθηση του χιούμορ η οποία είναι 

κυνική, καυστική και εντελώς μέσα στο κλίμα και το πνεύμα της εποχής, 

αλλά και των σύγχρονων σχέσεων. 

 

Όπως ήδη προανέφερα, το "Έρωτας Στα Ψέματα", αφηγείται μια ιστορία 

που σε μεγάλο βαθμό, έχουμε συναντήσει αρκετές φορές. Ωστόσο, είναι 

μια ιστορία που από τις πρώτες κιόλας σελίδες σε κάνει να χαμογελάς 

και το χαμόγελο αυτό δεν σβήνει ακόμα κι όταν φτάσεις στην τελευταία 

και κλείσεις το βιβλίο. Και, τελικά, καταλήγω πως αυτό είναι το 

ζητούμενο σε ένα ρομαντικό βιβλίο. Να σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα 

και να σε γεμίζει ευχάριστα συναισθήματα, να σε προκαλεί να ταυτιστείς 

με τους πρωταγωνιστές του και να μπεις στα δικά τους παπούτσια, 

αναλογιζόμενος τι θα έκανες εσύ στη θέση τους. Η Μαξ και ο Κέιντ είναι 

δύο υπέροχοι χαρακτήρες που δεν μπορείς να μην αγαπήσεις και που 

όταν είναι μαζί, συνθέτουν ένα εκρηκτικό, παθιασμένο δίδυμο που 

άλλοτε σου προκαλεί ένταση και άλλοτε γέλιο μέχρι δακρύων. Είναι μια 

ιστορία δύο ανθρώπων της διπλανής πόρτας, μια ιστορία αληθινή και 

σύγχρονη συνάμα, στην οποία είμαι σίγουρη πως ειδικά οι αναγνώστες 

της δικιάς μου και τις λίγο μικρότερης γενιάς, θα βρουν πολλά κοινά 

σημεία με τη δικιά τους ζωή και τις δικές τους εμπειρίες, κάτι που θα 

τους κάνει να την αγαπήσουν όσο κι εγώ. Αν μη τι άλλο, θα 

διασκεδάσετε και θα περάσετε μερικές ώρες εξαιρετικά ευχάριστα. 

Βαθμολογία 10/10 
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