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Η Άλις Πίτερσον μας διηγείται την ιστορία της Άλις Μαρτίνο. Αν 
μεγάλωσες με την British pop των early 00s, τότε ίσως κάτι να σου λέει 
το όνομα. Η Άλις Μαρτίνο γεννήθηκε με Κυστική Ίνωση, μία ανίατη 
ασθένεια των πνευμόνων. Βρισκόταν στη λίστα αναμονής για τριπλή 
μεταμόσχευση (πνευμόνων, καρδιάς, ύπαρ), όταν κατάφερε να κλείσει 
συμβόλαιο με τη Sony και να βγάλει το πρώτο της άλμπουμ 
«Daydreams». Γράφοντας η ίδια τους στίχους της, οι οποίοι μιλούν για 
τη ζωή, το πάθος, τα όνειρα αλλά και τους πιο σκοτεινούς φόβους της, 
το «Daydreams» έγινε επιτυχία το 2002. Δυστυχώς, το 2003 η Άλις 
άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στην Αγγλία. 

Η Άλις Πίτερσον έγραψε για τα τελευταία χρόνια της Μαρτίνο. Από το 
1998 έως και το 2003. Μέσα σε μία πενταετία χώρισε, αποφάσισε να 
αφήσει το μόντελινγκ, να ασχοληθεί με το τραγούδι της και βρήκε την 
πραγματική αγάπη. Γνωρίζοντας ήδη το τέλος, το βιβλίο ντύνεται από 
μία γλυκιά θλίψη, όμως όπως αναφέρει η συγγραφέας στο σημείωμά 
της στο τέλος «Αυτό δεν είναι ένα βιβλίο για κάποια που πεθαίνει. Είναι 
ένα βιβλίο για κάποια που έζησε τη ζωή της στο έπακρο». 

 Η Άλις, γνωρίζοντας πως έχει μία ημερομηνία λήξης θέλησε η ζωή της 
να έχει νόημα και να αφήσει το δικό της κομμάτι στον πλανήτη. Πάλεψε 
για τα όνειρά της όταν οι πιθανότητες –και ο κόσμος- ήταν εναντίον της. 
Μία θλιβερή ιστορία που όμως χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία. Δε μιλάει 
για την ιστορία μίας κοπέλας λίγο πριν το τέλος, όχι. Μιλάει για μία 
κοπέλα που θέλησε να μην αφήσει καμία της μέρα να πάει χαμένη. Που 
πάλεψε για τα όνειρά της, για το πάθος της και ερωτεύτηκε με όλη της 
τη δύναμη. 

Το «Ένα τραγούδι για το αύριο» ήταν ένα γλυκόπικρο αναγνωστικό 
ταξίδι, από εκείνα όμως που δε θα ήθελες να μην είχες κάνει. Οι 
τελευταίες σελίδες ήταν συγκλονιστικές με τα δάκρυά μου να τις 
γεμίζουν λεκέδες. Συναισθηματικό, ρεαλιστικό, και τόσο δυνατό. Μία 
αληθινή ιστορία που άξιζε να ειπωθεί για να δώσει δύναμη αλλά και να 
μας κάνει να δούμε τη ζωή από διαφορετική οπτική. Να μας κάνει να 
ζούμε την κάθε μας ημέρα στο έπακρο και να λέμε απλά ‘ευχαριστώ’ 
που είμαστε καλά. Μέσα από τις σελίδες του θα γνωρίσεις την Άλις, τα 
τραγούδια της και την ψυχή της. Είναι ένα ανάγνωσμα από αυτά που 
μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή, όπως άλλωστε και η ίδια η Άλις 
Μαρτίνο. 
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