
Book Review: Μέχρι που σε βρήκα - Κόρα 

Κάρμακ 

 

Το τελευταίο βιβλίο της τριλογίας Losing 

it της Κόρα Κάρμακ με τίτλο "Μέχρι που 

σε βρήκα", κυκλοφόρησε από τη σειρά 

Τουλίπα των εκδόσεων Ψυχογιός σε 

μετάφραση της Ελένης Δασκαλάκη που 

όπως πάντα είναι πιστή και ακριβής. 

Υπόθεση: Τα περισσότερα κορίτσια θα έδιναν τα πάντα για να περάσουν 

ένα διάστημα ταξιδεύοντας στην Ευρώπη. Χωρίς ευθύνες, χωρίς γονείς, 

χωρίς όριο στην πιστωτική κάρτα. Η Κέλσι Σάμερς δεν αποτελεί εξαίρεση. 

Περνάει φανταστικά... ή τουλάχιστον έτσι λέει στον εαυτό της.Είναι 

μοναχική υπόθεση να ψάχνεις να βρεις ποιος πραγματικά είσαι.Ειδικά αν 

φοβάσαι ότι αυτό που θα ανακαλύψεις δε θα σου αρέσει. Ούτε τα ποτά ούτε 

ο χορός μπορούν να διώξουν τη μοναξιά της Κέλσι. Ίσως, όμως, να μπορεί 

ο Τζάκσον Χαντ. Ύστερα από μερικές τυχαίες συναντήσεις, την πείθει να 

ταξιδέψει με συνοδοιπόρο αυτή τη φορά την περιπέτεια αντί για το αλκοόλ. 

Με κάθε νέα πόλη και κάθε νέα εμπειρία, το μυαλό της Κέλσι γίνεται όλο 

και πιο καθαρό και η καρδιά της όλο και λιγότερο δική της. Ο Τζάκσον τη 

βοηθάει να ξεδιπλώσει τα όνειρα και τις επιθυμίες της. Όσο, όμως, μαθαίνει 

περισσότερα για τον εαυτό της, τόσο συνειδητοποιεί πόσο λίγα γνωρίζει για 

τον Τζάκσον. 

  

Η συγγραφέας σε κάθε της βιβλίο γίνεται και καλύτερη. Από το μέτριο 

 "Πρώτη φορά" στο υπέροχο "Έρωτας στα ψέματα" και τώρα έρχεται το 

εξαιρετικό "Μέχρι που σε βρήκα". Η παρέα της Μπλις, του Κέιντ και της 

Κέλσι κάνει το δικό της ταξίδι ενηλικίωσης στο κάθε βιβλίο. Ας μείνουμε 

όμως στο "Μέχρι που σε βρήκα". Είναι κάπως πιο βαρύ από τα υπόλοιπα 

δύο καθώς και οι δύο πρωταγωνιστές έχουν τους δικούς του προσωπικούς 

δαίμονες. Η Κέλσι προσπαθεί να βρεί τη δική της ταυτότητα χωρίς να 

τρέχει συνεχώς από τα προβλήματα και τα συναισθήματά της. Κάνει ένα 

ταξίδι στην Ευρώπη που ευελπιστεί να της μείνει αξέχαστο. Όμως αυτό 

είναι το θέμα. Όταν ξεκινάς κάτι με τόσο μεγάλες προσδοκίες, περνάς το 

χρόνο σου κυνηγώντας αυτό "που θα έπρεπε να είναι" , χάνοντας 

ουσιαστικά όλη τη διαδρομή. Ο Τζάκσον είναι πρώην στρατιώτης με 

κάποια δικά του προσωπικά θέματα, που για ευνόητους λόγους δε θα 

αποκαλύψω. Οι δυο τους έρχονται κοντά ένα βράδυ, και οι συγκυρίες τα 

φέρνουν έτσι, που βρίσκονται σε ένα τρένο με προορισμό την Πράγα, την 

Ιταλία και άλλες -υπέροχες- Ευρωπαϊκές πόλεις. 
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Ο Τζάκσον και η Κέλσι είναι δύο ταλαιπωρημένες ψυχές που ενώνονται και 

προσπαθεί ο ένας να γιατρέψει τον άλλον. Το μόνο "αρνητικό" που μπορώ 

να σκεφτώ, είναι πως θα το ήθελα με μερικές σελίδες παραπάνω, όμως δεν 

μπορούμε να τα έχουμε και όλα σε αυτή τη ζωή. 

Η ιστορία είναι από την πλευρά της Κέλσι με αποτέλεσμα να βλέπουμε τον 

Τζάκσον μέσα από τα δικά της μάτια και τη συμπεριφορά του προς εκείνη. 

Όμως αυτό δε μας κάνει να τον αγαπήσουμε λιγότερο. Η Κέλσι δεν είναι 

μία τυπική ηρωίδα του είδους. Περνά κάθε βράδυ και με κάποιον άλλον, 

πιστεύοντας πως έτσι θα γεμίσει το κενό μέσα της. Θέλει τον Τζάκσον και 

τον διεκδικεί μέχρι τέλους. Όχι δεν είναι μία λογοτεχνική ηρωίδα από 

εκείνες που έχουμε συνηθίσει στα contemporary romance. Είναι ένας 

ρεαλιστικός χαρακτήρας, με  τα λάθη, τον παρορμητικό και τον 

αυθορμητισμό μίας 22χρονης κοπέλας. Άλλωστε, όλοι οι ήρωες της 

Κάρμακ έχουν αυτό ως κοινό παρανομαστή. Είναι όλοι τους ρεαλιστικοί και 

προσγειωμένοι. Άνθρωποι που συναντάς καθημερινά όπου πηγαίνεις. Με 

τις δικές τους αδυναμίες, πάθη και λάθη. Αλλά αυτό δεν είναι το μαγικό; 

Ότι μέσα από τα λάθη και τις δυσκολίες, το ταξίδι της προσωπικής μας 

ευτυχίας γίνεται ακόμη καλύτερο και όταν την επιτύχουμε είναι χίλιες 

φορές πιο σημαντικό και ικανοποιητικό. Όχι, προτιμώ να διαβάζω γήινους 

χαρακτήρες με ανθρώπινες συμπεριφορές, παρά για 20χρονους 

αυτοδημιούργητους εκατομμυριούχους. Ναι, έχω μία λίστα από δαύτους! 
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