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Τρία βιβλία το καλοκαίρι 

Του Άγγελου Πετρουλάκη // 

  

 

  

Το καλοκαίρι είναι εδώ, εδώ και οι γαλήνιες ακροθαλασσιές με την χαλάρωση και τις 

ήρεμες στιγμές. Σ’ αυτές τις ώρες ο καλύτερος σύντροφος είναι ένα βιβλίο. Οι εκδόσεις 

«ΤΟΥΛΙΠΑ» έχουν τις δικές τους προτάσεις. Τρία βιβλία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

συναρπαστική πλοκή, έρωτες, φαντασιώσεις, πάθη. Τρία βιβλία από γυναίκες 

συγγραφείς για γυναίκες και όχι μόνο. Που σίγουρα έχουν να πουν πολλά. 
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Η Σόφι Τζάκσον ξεκίνησε την πορεία της ως συγγραφέας διαδικτύου. Περισσότερες 

από 4,5 εκατομμύρια αναγνώσεις την ώθησαν να κυκλοφορήσει το «Βελούδινη 

σάρκα» σε βιβλίο και να κατακτήσει τις καρδιές των αναγνωστών. 

Η υπόθεση αφορά τον έρωτα που γεννιέται ανάμεσα στην Κάτ Λέιν και στον Ουέσλι 

Κάρτερ. Για να βάλει τέλος στους εφιάλτες που τη βασανίζουν από τη δολοφονία του 

πατέρα της πριν από δεκάξι χρόνια, η Κατ Λέιν αποφασίζει να αντιμετωπίσει τους 

φόβους της και να διδάξει σε μια φυλακή της Νέας Υόρκης. Εκεί συναντά τον 

αλαζόνα Ουέσλι Κάρτερ, γοητευτικό και επικίνδυνο, οξυδερκή και μυστηριώδη. Στο 

πλαίσιο της σχέσης δασκάλας-μαθητή, η Κατ και ο Κάρτερ αναγκάζονται να 

αφήσουν κατά μέρος την εχθρότητα που τρέφουν ο ένας για τον άλλον. Καθώς τα 

τείχη που έχει ορθώσει ο Κάρτερ αρχίζουν να γκρεμίζονται, η Κατ συνειδητοποιεί ότι 

ο άντρας αυτός κρύβει πολύ περισσότερα πίσω από τον θυμό του. Και η κατάσταση 

γίνεται πιο περίπλοκη μπροστά στην αδιαμφισβήτητη έλξη που τους ενώνει. Όταν ο 

Κάρτερ αποφυλακίζεται και η Κατ συνεχίζει να του κάνει μαθήματα, τα εμπόδια 

πληθαίνουν. Θα μπορέσουν να τα ξεπεράσουν και να σώσουν τη σχέση τους; Θα 

καταφέρουν οι φίλοι και η οικογένεια της Κατ να αποδεχτούν κάποιον με το δικό του 

παρελθόν; Και όταν η Κατ ανακαλύψει τον ρόλο που έπαιξε ο Κάρτερ τη νύχτα της 

δολοφονίας του πατέρα της, θα χωρίσουν ή θα έρθουν πιο κοντά; 

Ένταση και έρωτας με αίσιο τέλος. Βιβλίο που δύσκολα αφήνεις από τα χέρια σου αν 

δεν φτάσεις στην τελευταία σελίδα. 
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Η Τζέσικα Σόρενσεν είναι ευπώλητη συγγραφέας που φιγουράρει στις λίστες των 

New York Times και του USA Today. Λατρεύει τη νεανική λογοτεχνία και τα 

μοντέρνα ρομάντζα, τις ευχάριστες αλλά και συγκινητικές κινηματογραφικές ταινίες, 

και γράφει πάντοτε ακούγοντας μουσική. Σήμερα ζει στα χιονισμένα βουνά του 

Ουαϊόμινγκ μαζί με τον άντρα της και τα τρία παιδιά τους. Το «Έλα και Μίσα, μαζί 

για μια ζωή» είναι η ιστορία δυο νέων ανθρώπων που για να καταλήξουν στο «μαζί» 

πρέπει να δοκιμαστούν αρκετά. 



Όλα ξεκινούν όταν η Έλα δεν εμφανίζεται στο γάμο της, παρά την λατρεία της για 

τον Μίσα. Ένα δέμα που έχει παραλάβει γίνεται αιτία γι’ αυτήν την ανατροπή. Η 

σκληρή υπενθύμιση του παρελθόντος της είναι ένας σεισμός που πρέπει ν’ 

αντιμετωπίσει η Έλα, που ξαφνικά δεν αισθάνεται και τόσο σίγουρη για το μέλλον 

της. 

Ο Μίσα θα σταθεί στο πλευρό τής Έλα ό,τι κι αν συμβεί, αν και φοβάται μην τον 

«στήσει» πάλι στα σκαλιά της εκκλησίας. Όταν του προσφέρεται η μοναδική 

ευκαιρία να πάει περιοδεία με τα αγαπημένα του συγκροτήματα για τρεις μήνες, 

γνωρίζει καλά ότι δεν μπορεί να αφήσει πίσω την Έλα. Μπορεί, όμως, να της ζητήσει 

να παρατήσει τη ζωή της και να τον συνοδεύσει; 

Μια δυνατή ιστορία αγάπης με τρυφερές ερωτικές στιγμές καθώς η Έλα και ο Μίσα 

αναζητούν να βρουν έναν τρόπο να ισορροπήσουν τους φόβους, τα όνειρα και την 

αγάπη τους, που δικαιώνεται, αφήνοντας στον αναγνώστη ένα όμορφο συναίσθημα 

ολοκλήρωσης. 

  

—————- 

  

 

Η Λίσα Ρενέ Τζόουνς ξεκίνησε τη συγγραφική της καριέρα το 2007 και από τότε έχει 

εκδώσει περισσότερα από τριάντα βιβλία, που κατέκτησαν κατά καιρούς τις λίστες 

των μπεστ σέλερ των New York Times. Από τις Εκδόσεις Τουλίπα κυκλοφορούν, 

επίσης, τα μυθιστορήματά της «Αν ήμουν εσύ», «Αν τολμούσα», «Αποκάλυψη». Το 

«Όλα ή τίποτα» είναι το πλέον πρόσφατο και υπόσχεται έντονες συγκινήσεις. 

Περιπέτεια και έρωτας. Με αγωνία και λύτρωση. Παράλληλα η αποτύπωση ενός 

κοινωνικού περίγυρου που εμφανίζει την σκληρή πραγματικότητα μέσα στην οποία 

κινούνται οι πρωταγωνιστές. Σίγουρα ένα βιβλίο που ανυπομονείς να το τελειώσεις 

και σε κρατά αιχμάλωτο της δράσης και του έρωτα ως λύτρωση. 

 


