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«Το φως που χάθηκε» είναι το πρώτο βιβλίο ενηλίκων που γράφει η Jill 

Santopolo. Έχοντας αξιόλογο έργο στα παιδικά βιβλία, η συγγραφέας 

αποφάσισε να διηγηθεί την ιστορία της Λούσι και του Γκέιμπ. 

Oπισθόφυλλο: Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που την ενέπνευσε, που τη 
συγκίνησε, που την κατάλαβε πραγματικά. Έμελλε να είναι και ο 
τελευταίος; Η Λούσι βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή. Προτού, 



όμως, αποφασίσει, πρέπει να ξεκινήσει την ιστορία της – την ιστορία 
τους – από την αρχή. Η Λούσι και ο Γκέιμπ γνωρίζονται ως τελειόφοιτοι 
του Πανεπιστήμιου Κολούμπια μια μέρα που θα τους στιγματίσει για 
πάντα. Μαζί αποφασίζουν ότι θέλουν να ζήσουν μια ζωή με νόημα και 
να αφήσουν το στίγμα τους. Έπειτα από έναν χρόνο οι δρόμοι τους 
συναντιούνται ξανά. Η επανασύνδεσή τους φαντάζει γραμμένη από τη 
μοίρα. Αργότερα, όμως, ο Γκέιμπ αποφασίζει να ακολουθήσει καριέρα 
φωτορεπόρτερ και ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή, ενώ η Λούσι μένει πίσω 
στη Νέα Υόρκη. Τα επόμενα δεκατρία χρόνια θα είναι ένα ταξίδι ονείρων, 
επιθυμιών, ζήλιας, προδοσίας και, τελικά, αγάπης. Ήταν η μοίρα που 
τους ένωσε; Ήταν οι επιλογές τους που τους χώρισαν; Ό,τι κι αν 
συνέβη, σίγουρα δεν ήταν αρκετό ώστε να σβήσει την αγάπη του ενός 
για τον άλλο. 

  

Όταν το βιβλίο χαρακτηρίζεται ως «Το λάθος αστέρι» συναντά το «Πριν 
έρθεις εσύ» καταλαβαίνεις πως δε θα πρόκειται για ένα κλασικό Love 
story, όπου αγόρι συναντά κορίτσι και ζουν μαζί για πάντα. Θυμάμαι 
πως ήρθε στο γραφείο την Πέμπτη. Παρασκευή πρωί διάβασα το 
οπισθόφυλλο και σκέφτηκα πως είναι αρκετά ενδιαφέρον. Το ίδιο 
απόγευμα κάθισα αναπαυτικά στον καναπέ μου και διάβασα τις πρώτες 
σελίδες - όσο πρόλαβα δηλαδή γιατί έπρεπε να φύγω-. Για να μη 
μακρηγορώ και εσύ αναρωτιέσαι που πάει όλο αυτό, θα σου πω πως 
πέρασα όλο μου το Σάββατο με το βιβλίο ανά χείρας. Λάθος. Με το 
βιβλίο και τα χαρτομάντιλα ανά χείρας.  Δάκρυα κυλούσαν ανά κάποιες 
σελίδες και  ακολούθησαν ακόμη και λυγμοί. 

Μπορεί να μην συμπάθησα τη Λούσι, αγάπησα όμως τον Γκέιμπ. Και οι 
δύο τους θέλησαν να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και τελικά, αυτό 
ήταν που τους χώρισε. Εκείνη έμεινε στη Νέα Υόρκη και έγινε 
παραγωγός παιδικών σειρών και εκείνος ήθελε με τη φωτογραφία να 
αλλάξει τον κόσμο. Δύο ζωές που εξελίσσονται, όχι παράλληλα, αλλά με 
το να τέμνονται από τη βαθιά σύνδεση τους. Μία αγάπη που έγινε το 
φως τους και ίσως να χάθηκε, ίσως και όχι. Άλλωστε, ποιος ορίζει πότε 
θα φύγει το φως σου; 

 Όπως λέει και η Λούσι, είναι μία αγάπη πάνω από το χώρο, τον χρόνο 
και τη λογική. Η γραφή της Σαντόπολο, συγκλονιστική. Σε αγγίζει βαθιά 
και σου αποδεικνύει πως ένα βιβλίο μπορεί να σε κάνει να κλαίς, να 
γελάς, να ταξιδεύεις, να πονάς. Σου αποδεικνύει γιατί η συγγραφή είναι 
μία από τις τέχνες. Οι λέξεις της πλημμυρίζουν από τα συναισθήματα 
της Λούσι και του Γκέιμπ καθώς εκείνη θα σου διηγηθεί την ιστορία 
τους. Μία ιστορία που ξεκίνησε από την 11η Σεπτεμβρίου και 
συνεχίστηκε για δεκατρία χρόνια. Ένας χωρισμός που κανείς τους δεν 
ήθελε, έμελλε να τους σημαδέψει και να μην ξεπεράσει ποτέ ο ένας τον 
άλλον. Θέλω να σου πω τόσα γι αυτό το βιβλίο και ήδη νομίζω πως το 



παράκανα. Αν πρέπει όμως να πω κάτι ακόμη, θα σου πω 
πως πρέπει να το διαβάσεις, γιατί σίγουρα θα σε συγκλονίσει. Αν το 
«Πριν έρθεις εσύ» , το «Λάθος Αστέρι», το «Όλα τα φωτεινά μέρη», 
είναι βαθιά χαραγμένα στη μνήμη σου, τότε μη διστάσεις να ξκινήσεις 
την σπαρακτική ιστορία τους. 

«Το Φως που χάθηκε» είναι ένα από τα πιο δυνατά βιβλία που διάβασα 
ποτέ. 
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