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Ένα εκπληκτικό εξώφυλλο, ένας ξεχωριστός τίτλος και μια ιστορία που θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα one man show από τον πρωταγωνιστή 

συνθέτουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα με τη μορφή αυτού του βιβλίου. 

Η Τέσυ Μπάιλα επιστρέφει στα λογοτεχνικά δρώμενα με ένα εξίσου 

καλοδουλεμένο σε σύγκριση με τα άλλα της βιβλίο αποδεικνύοντας ακόμη 

μια φορά ότι δίκαια κατέχει μια θέση στη λίστα με τους πιο καλούς 

σύγχρονους λογοτέχνες. Αυτή τη φορά επιλέγει να δημιουργήσει μια 

πολύπλοκη και εν μέρει πρωτότυπη θα έλεγα ιστορία πετυχαίνοντας ένα 

συνδυασμό μιας σύγχρονης Οδύσσειας και μιας ποιητικής γραφής με 

εξαιρετικές περιγραφές, ενδιαφέροντες χαρακτήρες και μιας αφήγησης όπου 

κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον ως το τέλος. Ο κεντρικός ήρωας καλείται να 

αντιμετωπίσει τους δικούς του Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες, να μην 

μαγευτεί από το τραγούδι των Σειρήνων που θα τον απομακρύνει  από το 

στόχο του και να καταφέρει να παραμείνει ζωντανός μέσα από τη Σκύλα και 

τη Χάρυβδη όπου μπορεί να μην έχουν μορφή τέρατος αλλά 

κατασπαράζουν τα θύματα με άλλους τρόπους. 

Όπως προείπα αυτό που με τράβηξε στο βιβλίο πριν διαβάσω την υπόθεση 

ήταν ο τίτλος και το εξώφυλλο του. Αυτή η μοναδική απόχρωση μπλε με 

την εικόνα της θάλασσας μέσα από το φινιστρίνι και ο αρκετά ασυνήθιστος 

τίτλος που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν όντως υπάρχει ουίσκι μπλε ή αν 

είναι μια αλληγορία που ερμηνεύεται μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου 

δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για κάτι πολύ καλό. Παρακολουθούμε 

τη πορεία του ήρωα μέσα από εμπειρίες ίσως και δυσανάλογες της ηλικίας 

αλλά και της ιδιοσυγκρασίας του που όμως σφίγγει τα δόντια και τις 

υπομένει γιατί θέλει να φανεί δυνατός, θέλει να ζήσει και να γνωρίσει 

εμπειρίες πριν να είναι αργά και όταν ο ίδιος πια νιώσει ολοκληρωμένος να 

επιστρέψει στη δική του Ιθάκη. 
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Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο με απίστευτες περιγραφές και καταγραφές 

συμβάντων  που διαβάζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καλογραμμένο και με 

σεβασμό στα γεγονότα. 

 

Καλή ανάγνωση, 

Μαρία Ανδρικοπούλου 

 


