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Η Νελ και ο Κάιλ είναι φίλοι όλη τους τη ζωή. Μια ερωτική σχέση ανάμεσά 

τους φαίνεται ως η μόνη φυσιολογική εξέλιξη αυτής της παιδικής φιλίας. 

Ενώ όλα μοιάζουν ιδανικά στη ζωή τους, ένα ατύχημα παίρνει από τη ζωή 

τον Κάιλ. Στην κηδεία του η Νελ ξανασυναντά το μαύρο πρόβατο της 

οικογένεια Κάλογουεϊ, τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Κόλτον. Η έλξη 

ανάμεσά τους είναι κεραυνοβόλα, όμως προσπαθούν να της αντισταθούν 

την ίδια στιγμή που η μοίρα και η ζωή τους φέρνει ξανά κοντά. 

Η αλήθεια είναι πως ξεκινώντας την ανάγνωση του συγκεκριμένου βιβλίου 

είχα μεγάλες προσδοκίες. Δεν μπορώ να πω πως απογοητεύτηκα, απλώς το 

“Μαζί σου” δεν κατάφερε να με κερδίσει. Πρόκειται για μία όμορφη και 

παθιασμένη ερωτική ιστορία, με υπέροχες περιγραφές συναισθημάτων και 

αρκετά έντονες ερωτικές σκηνές. 

Ωστόσο, δεν μπόρεσα να ταυτιστώ και να πεισθώ για τις αιτίες που 

οδήγησαν τους ήρωες σε συγκεκριμένες αντιδράσεις και πράξεις. Κυρίως, 

δεν πείσθηκα για τις αποφάσεις και τις κινήσεις της πρωταγωνίστριας, η 

οποία ενώ στην αρχή υπήρξε ένας ελκυστικός λογοτεχνικός χαρακτήρας, 

εξαιτίας της ειλικρίνειας  και της στακάτης γλώσσας της, στην πορεία δεν 

έμεινε πιστή στο ψυχογράφημα που θεωρώ πως προσπάθησε η συγγραφέας 

να χτίσει γύρω της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θεωρήσω πως την 

χαρακτηρίζει μια ελαφρότητα στις σκέψεις της και αρκετή επιπολαιότητα 

στις αποφάσεις της. Η Νελ δεν μπόρεσε να με κερδίσει, ο Κόουλ όμως 

παραμένει ένα δυνατό “χαρτί” για το βιβλίο. Βρίσκω αρκετά λεπτό και 

ιδιαίτερο το ζήτημα που πραγματεύεται το “Μαζί σου” και ίσως αυτός είναι 

ο λόγος που, προσωπικά, δεν κατάφερα να ταυτιστώ με τους χαρακτήρες 

και την ιστορία. 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά καλογραμμένο βιβλίο, το οποίο αν και δε με 

εντυπωσίασε, πέρασα ευχάριστα την ώρα μου διαβάζοντας μια όμορφη 

ιστορία αγάπης. 
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Ελπίζω οι εκδόσεις Τουλίπα να μεταφράσουν και άλλα βιβλία της Jasinda 

Wilder, καθώς πρόκειται για μία επιτυχημένη και καλή συγγραφέα. Ένα 

από τα βιβλία της που ξεχωρίζω είναι το “Stripped”, ενώ το αγαπημένο μου 

είναι το “Alpha”. 

 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός 

 


