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Τα δεύτερο μέρος της τριλογίας της Κόρα Καρμακ "Έρωτας στασ 

ψέματα (Faking it)" κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα στη χώρα μας απο τη 

σειρά Τουλίπα των εκδόσεων Ψυχογιός. Τα τρία βιβλία παρακολουθούν 

τις ζωές τριών φίλων. Στο "Πρώτη φορά (Losing it)" η Μπλις 

ερωτεύτηκε τον καθηγητή της Γκάρικ και πλήγωσε τον καλύτερο της 

φίλο, Κέιντ, που ήταν ερωτευμένος μαζί της. Τώρα όμως ήρθε η σειρά 

του για την...εκδίκηση του καθώς το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας είναι 

πολύ πιο ενδιαφέρον και καλλογραμένο απο το πρώτο. 

Οπισθόφυλλο: 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. 

Η αλήθεια είναι πως το αντιμετώπισα πολύ διστακτικά στην αρχή. Λίγο 

ότι το "Πρώτη φορά" δε με είχε ενθουσιάσει, λίγο η αφήγηση δύο 

προσώπων που με έχει κουράσει στα romance βιβλία, καταλαβαίνεις το 

δισταγμό μου. Ωστόσο με εξέπληξε ευχάριστα. Η ιστορία του Κέιντ και 
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της Μαξ με συνεπήρε γιατί ως χαρακτήρες είναι πολύ πιο ρεαλιστικοί και 

πιο προσιτοί από την ιστορία της Μπλις και του Γκάρικ.  

Η ροή του βιβλίου κυλά πιο ομαλά και η χημεία μεταξύ τους είναι 

διάχυτη.. Χωρίς να έχει συγκλονιστικές ανατροπές ή απρόσμενο φινάλε, 

το βιβλίο σου κρατά πολύ καλή συντροφιά και σε παρασέρνει σε ένα 

όμορφο ταξίδι. Το μόνο μείον που μπορώ να του προσάψω ήταν η 

μετάφραση. Όμως καθώς είναι γραμμένο απο μία συγγραφέα στη 

δεκαετία των 20 και για χαρακτήρες στην αρχή αυτής της δεκαετίας, το 

βιβλίο έχει αμερικάνικη αργκό που δύσκολα μπορεί να μεταφραστεί. Το 

Έρωτας στα Ψέματα δεν είναι ένα ερωτικό μυθιστόρημα αλλά μία γλυκιά 

ιστορία γνωριμίας δύο νέων απο αντίθετους φαινομενικά κόσμους. 

Ο Κέιντ είναι πληγωμένος απο την απόρριψη της Μπλις και η Μαξ έχει 

τα δικά της μυστικά που δεν μοιράζεται ούτε με την οικογένεια της. 

Κυρίως αυτή. Δεν είναι χαρακτήρες που μπορείς εύκολα να ταυτιστείς, 

είναι όμως χαρακτήρες που θα αγαπήσεις και θα τους δεις να 

εξελίσσονται. 

Το Έρωτας στα Ψέματα είναι ένα βιβλίο για τους λάτρεις της romance 

λογοτεχνίας που σίγουρα δεν θα τους απογοητεύσει.  



 

Κυκλοφορεί από την Τουλίπα των εκδόσεων Ψυχογιός 
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