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Morfination 
 

 Κλείσε το μεγάλο φως του δωματίου σου, και άνοιξε το μικρό που έχεις στο πλάι 

στο 

 

 κομoδίνο σου και σου έχω τη καλύτερη παρέα για ένα χαλαρό βράδυ που 

σίγουρα αν το κάνεις, δε θα το χορταίνεις. Η παρέα που σου προτείνω έχει όνομα 

και λέγεται  " Χελώνες στο άπειρο " του πολυαγηπημένου μου συγγραφέα Τζον 

Γκριν.  Κυκλοφορεί από τις 8 Μαρτίου στην Ελλάδα από την εταιρεία Ψυχογιός, 

και έτσι έφτασε μέσα στη χαρά στα δικά μου χέρια.  

 Θα σας δώσω κάποιους λόγους για να τρέξεις ή στο e-βιβλιοπωλείο ή στο 

κανονικό για να τρέξεις να το πάρεις και να το διαβάσεις :  

1 .  Θα κυκλοφορήσει σε ταινία και τί καλύτερο να έχεις διαβάσει το βιβλίο πριν 

βγει στη μεγάλη οθόνη; ( που προφανώς και θα είμαι εκεί ?! )  

2. Το βιβλίο έχει τίτλο " Χελώνες στο άπειρο " , που είναι από τη φράση " Turtles 

All The way Down ", που είναι μία ερώτηση που γινόταν στο παρελθόν όταν 

κάποιος θα αμφέβαλλε για την ύπαρξη του Θεού.  Τέτοια ανησυχίες που θα σου 

δημιουργηθούν και κατά τη διάρκεια του βιβλίου . 
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                                            ΓΙΑΤΊ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ  ( girl scream! )  

3. Περνάει μηνύματα για τη φιλία! Πού και ποίος δεν έχει πληγωθεί από αυτή; Και 

που έμαθε ποιοι είναι οι φίλοι που μένουν για πάντα.  

4. Υπάρχει μία αναφορά σε μία ψυχαναγκαστική διαταραχή , που είχε περάσει 

και ο ίδιος ο Τζον Γκριν, και είναι σαν να προβάλει κομμάτια του εαυτού του.  

5. Έχει μεγάλο στοιχείο μυστηρίου καθώς ξεκινάει το βιβλίο, με την αναζήτηση 

ενός εξαφανισμένου κυρίου  

6. Γιατί είναι ο ίδιος που είχε γράψει το λάθος αστέρι που κλέγαμε ΟΛΟΙ !!!! κάθε 

σελίδα και σπαραγμός, αλλά αυτό το βιβλίο στο υπόσχομαι πως θα το αφήσεις 

με χαμόγελο.  

7. Γιατί είναι σπάνιο να βρεις κάποιον που βλέπεις και εσύ !  ( βγαίνουν 

καρδούλες από τα μάτια με αυτό το quote!  )  

 Καλή ανάγνωση ! Περιμένω τις δικές σας λογοτεχνικές προτάσεις !  
 


