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Book Review: Όλα για σένα - Nicola Yoon 

 

Το πρώτο πράγμα που πρόσεξα στο βιβλίο της Nicola 

Yoon «Όλα για σένα», το οποίο κυκλοφορεί από τις 

εκδόσεις Ψυχογιός, είναι το εξαιρετικό εξώφυλλό του. 

Στη συνέχεια διάβασα την περίληψη και αμέσως 

κατάλαβα πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο, ξεχωριστό 

βιβλίο. 

Η ιστορία αφηγείται τη ζωή της Μάντλιν Γουίτιερ, η 

οποία πάσχει από μια μορφή Σοβαρής Συνδυασμένης 

Ανοσοανεπάρκειας, Πιο συγκεκριμένα η Μαντλίν δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με 

οτιδήποτε δεν είναι αποστειρωμένο γιατί ενδέχεται να πάθει αλλεργία και να πεθάνει. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Μαντλίν να μην επιτρέπεται να έχει επαφή με τον έξω 

κόσμο, αλλά και με οτιδήποτε δεν έχει περάσει τη διαδικασία της αποστείρωσης. Έχει να 

βγει από το σπίτι της από όταν ήταν βρέφος -δεκαεφτά χρόνια- και η μόνη της επαφή με 

άλλους ανθρώπους είναι με τη μητέρα της, η οποία ως γιατρός έχει αναλάβει τη φροντίδα 

της, και με τη νοσοκόμα της. Τα πάντα αλλάζουν όταν μια οικογένεια μετακομίζει στο 

απέναντι σπίτι και τα μάτια της Μάντλιν πέφτουν πάνω στον νεαρό Όλι. 

Πρόκειται για μία εξαιρετικά πρωτότυπη ιδέα, η οποία είναι δοσμένη με μοναδικό τρόπο. 

Μέσα στο βιβλίο υπάρχουν εικονογραφημένα σχέδια του David Yoon –συζύγου της 

συγγραφέως- τα οποία προσδίδουν την χαρούμενη και ανάλαφρη νότα που είναι 

απαραίτητη και την εφηβική χροιά του βιβλίου. Οι τίτλοι κάθε κεφαλαίου είναι ιδιαίτεροι 

και η εικόνες που μας δημιουργεί η γλώσσα που χρησιμοποιεί η συγγραφέας ταιριάζουν 

απόλυτα στην ηλικία των πρωταγωνιστών, αλλά και τα βιώματα τους. 

Η πένα της Yoon είναι αρκετά χαρακτηριστική, γεμάτη φιλοσοφικά νοήματα και υπόγειο 

σαρκασμό. Η συγγραφέας καταφέρνει να χτίσει πειστικά ψυχογραφήματα, ενώ η πλοκή –

αν και δεν προσφέρεται από το ίδιο το θέμα- είναι γεμάτη ανατροπές. Οι ήρωες είναι 

προσεγμένοι, με τα λάθη τους και τα σκοτάδια τους. Η λογική προσπαθεί να 

κυριαρχήσει, αλλά το συναίσθημα παίρνει τη σκυτάλη και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 

ένα ταξίδι αυτογνωσίας, Η ίδια η ιστορία έχει αρκετές αλληγορικές αναφορές και ο 

καθένας μας μπορεί να βρει τον εαυτό του, ασχέτως ηλικίας. 

Οφείλω να παρατηρήσω όμως πως προσωπικά, σε συγκεκριμένα σημεία προς το τέλος 

του βιβλίου, αισθάνθηκα πως οι επεξηγήσεις και τα αίτια που μου δόθηκαν δεν ήταν 

αρκετά δυνατά ώστε να ικανοποιηθεί η αναγνωστική μου πείνα. Ωστόσο αυτό δε μειώνει 

την αξία του βιβλίου, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα το οποίο προβάλει 

με υπέροχο και πρωτότυπο τρόπο τη μαγεία της ελεύθερης βούλησης και την αξία των 

ονείρων. Πάνω από όλα το αιώνιο ερώτημα του ίδιου του βιβλίου και της συγγραφέως 

είναι εάν «μπορεί η αγάπη να σκοτώσει». 
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