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Η Jasinda Wilder είναι για εμένα μια 

ιδιαίτερη περίπτωση συγγραφέα 

ερωτικής λογοτεχνίας, καθώς έχω 

λατρέψει μερικά βιβλία της και έχω 

μισήσει κάποια άλλα. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 

βιβλία της σειράς Stripped. Συγκλονίστηκα με το πρώτο, αλλά πραγματικά 

μίσησα το δεύτερο. 

Τον Οκτώβριο του 2014 κυκλοφόρησε στη χώρα μας από τις εκδόσεις 

Τουλίπα το πρώτο βιβλίο της σειράς Falling με τίτλο «Μαζί σου». Αν και 

καλογραμμένο δεν κατάφερε να με κερδίσει ολοκληρωτικά. Τώρα 

κυκλοφορεί, πάλι από τις εκδόσεις Τουλίπα, το δεύτερο βιβλίο της σειράς 

με τίτλο «Εμείς… για πάντα». 

Η ιστορία έχει και πάλι ως πυρήνα της τον θάνατο του Κάιλ, όμως το 

πρωταγωνιστικό ζευγάρι είναι ο κολλητός του, ο Τζέισον και η καλύτερη 

φίλη της Νελ, η Μπέκα. Όσοι έχουν διαβάσει το πρώτο βιβλίο σίγουρα 

γνωρίζουν τη σύνδεση των δύο ζευγαριών. Αυτή τη φορά η πλοκή 

διαφοροποιείται καθώς οι δύο κεντρικοί ήρωες είναι εξαρχής μαζί. Οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν έχουν να κάνουν με τις ψυχολογικές 

διακυμάνσεις τους, τα οικογενειακά τους προβλήματα και φυσικά τις 

αλλαγές που φέρνει η ωρίμανση και οι εμπειρίες. Είναι φυσικό η σχέση 

τους να επηρεάζεται έντονα από εξωτερικούς παράγοντας, καθώς 

ερωτευτήκαν στο τέλος της εφηβείας τους και οι εξελίξεις της ζωής τους 

οδήγησαν στην απότομη ενηλικίωση. Σίγουρα ο θάνατος του Κάιλ τους 

διαμόρφωσε, αλλά ταυτόχρονα ο οικογενειακός τους περίγυρος τους 

βλάπτει υποσκάπτοντας τη σχέση τους. 

Η Jasinda Wilder ξέρει να γράφει δυνατές ερωτικές σκηνές, γεμάτες 

αισθησιασμό και πάθος. Το πρόβλημα στη γραφή της –σε κάποια από τα 

βιβλία της- εντοπίζεται στα ψυχογραφήματα των χαρακτήρων και στο πως 

επιλέγει να στήσει τις σχέσεις των πρωταγωνιστών. Όμως στο βιβλίο 

«Εμείς… για πάντα» η συγγραφέας αποδεικνύει πως μπορεί να γράψει 

εξαιρετικά αναγνώσματα. 

Η ιστορία του Τζέισον και της Μπέκα ξετυλίγεται από την εφηβεία τους και 

η συγγραφέας κάνει προσεγμένη δουλειά, φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια. 

Μας περιγράφει τις ψυχολογικές διακυμάνσεις που περνούν οι ήρωες, τα 

άγχη και τις ανασφάλειες της ηλικίας τους, αλλά και το πόσο επηρεάζει ο 

ένας τον άλλον. Ο έρωτας τους μοιάζει δεδομένος και χειρίζονται τις 
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δυσκολίες που συναντούν με πιστότητα και αληθοφάνεια. Ωστόσο, κάπου 

προς το τέλος, όταν το πρωταγωνιστικό ζευγάρι έρχεται αντιμέτωπο με το 

ζευγάρι του πρώτου βιβλίου της σειράς δημιουργείται η αίσθηση πως η 

συγγραφέας βιάζεται να ολοκληρώσει την ιστορία της. Οφείλω να 

ομολογήσω πως το «Εμείς… για πάντα» μου άρεσε περισσότερο από το 

«Μαζί σου», καθώς θεωρώ πως οι δύο ήρωες έχουν μεγαλύτερη χημεία και 

δεν υπάρχει ο μελοδραματικός χαρακτήρας του πρώτου βιβλίου, σε τόσο 

υπερβολικό βαθμό τουλάχιστον. Ακολουθούν τα δύο επόμενα βιβλία της 

σειράς Falling, στα οποία η συγγραφέας μας αφηγείται το μέλλον των δύο 

γνώριμων ζευγαριών μέσω των παιδιών τους.  
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