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"...Το φοβερό είναι να γυρίζεις ολοένα σε κύκλους που συρρικνώνονται. Να 

παρασύρεσαι σε μια δίνη η οποία ολοένα και μικραίνει, εξαφανίζοντας τον κόσμο σου, 

ώσπου στο τέλος απλώς περιστρέφεσαι επιτόπου, μέσα σε ένα κελί που έχει ακριβώς 

το μέγεθος του σώματός σου, ώσπου τελικά συνειδητοποιείς πως στην πραγματικότητα 

δε βρίσκεσαι μέσα σε κελί. ΕΙΣΑΙ το κελί..." (απόσπασμα από το βιβλίο) 

 

Και μετά από τόσο καιρό, επιτέλους έχουμε νέο βιβλίο του Γιαννάκη του Πράσινου, 

που αγαπώ τόσο όσο τον Γιάννη τον Χιονιά, και ακόμη περισσότερο!!! 

(Τι λέω Θεούλη μου...) 

 
 

Ένιγουεϊ... 

Πολύς ντόρος για αυτό το βιβλίο! Χαμούλης! Απέφευγα τα spoiler σαν βιονική 

μπεκάτσα σε περίοδο κυνηγιού! Δεν είχα μάθει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ για την υπόθεσή 

του! Ούτε καν διάβασα την περίληψη μόλις το πήρα!!! 

Τόσο τυφλά εμπιστεύομαι τον συγγραφέα! 
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Εσάς όμως θα πω την υπόθεση. 

Πρωταγωνίστρια, λοιπόν, είναι η 16χρονη Άζα. Το "Αζουλίνι", όπως τη φωνάζει 

χαϊδευτικά η κολλητή της η Ντέιζι, υποφέρει από OCD. Μια ψυχική ασθένεια που την 

οδηγεί στη φοβία που έχει να κάνει με το "ανθρώπινο μικροβίωμα", το οποίο είναι 

ουσιαστικά η κοινότητα των μικροοργανισμών που ζουν στο ανθρώπινο σώμα. Το 

άγχος και η, κατά κάποιον τρόπο, μικροβιοφοβία κυριαρχεί το μυαλό και τη ζωή της... 

Σκέφτεται συνεχώς την πιθανότητα μόλυνσης από εξωτερικούς παράγοντες, και με το 

παραμικρό φρικάρει και κάνει το λάθος...Google-άρει...Και εκεί το πράγμα ξεφεύγει. 

Μια ημέρα, έπειτα από την εξαφάνιση του δισεκατομμυριούχου Ράσελ Πίκετ, 

αποφασίζουν οι δυο φίλες να λύσουν το μυστήριο, με αμοιβή εκατό χιλιάδες δολάρια. 

Τα έχουν ανάγκη τα λεφτά, ειδικά η Ντέιζι, αν και ο τελικός σκοπός τους δεν είναι μόνο 

η απόκτησή τους. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συναντούν το γιο του, τον Ντέιβις, με τον οποίο η Άζα 

ήδη γνωρίζεται και αναπτύσσεται μια όμορφη σχέση που θα κάνει και τους δυο να 

αλλάξουν για πάντα. 

Παρά την όμορφη σχέση της με τον Ντέιβις και το χαβαλέ με την Ντέιζι, η Άζα 

προσπαθεί να βρει τον εαυτό της, να βάλει σε τάξη τα αισθήματά της, να είναι σωστή 

κόρη και φίλη, ενώ ταυτόχρονα το μυαλό της κάνει τα δικά του και την καταστρέφει 

μέρα με τη μέρα... 
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Πρόκειται για μια ιστορία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα του Green. Σε δήλωσή 

του μάλιστα είχε αναφέρει "Αυτή είναι η πρώτη μου προσπάθεια να γράψω άμεσα για 

το είδος της ψυχικής ασθένειας που έχει επηρεάσει τη ζωή μου από την παιδική ηλικία, 

οπότε ενώ η ιστορία είναι φανταστική, είναι επίσης αρκετά προσωπική". Οπότε 

καταλαβαίνετε πως δεν πρόκειται για μια ιστορία ρομαντική, χαχαχουχα κλπ. Ναι έχει 

και τέτοια στοιχεία, αλλά επικεντρώνεται στο ψυχικό νόσημα της Άζα, το πώς το 

αντιμετωπίζει και πώς εξελίσσεται μέσω αυτού. Είναι όντως ό,τι πιο "ώριμο" έχει 

γράψει μέχρι τώρα ο J. Green. Πιο σοβαρό, διαφορετικό αλλά και "τρυφερό"... 

Φυσικά υπάρχουν ένα κάρο επικές ατάκες που μιλάνε στην ψυχούλα σου. Οι 

χαρακτήρες είναι καλογραμμένοι, ρεαλιστικοί και ξεχωριστές προσωπικότητες. 

Υπάρχει μυστήριο και ένα είδος κυνηγιού θησαυρού αλλά δεν υπερισχύει. Είναι μια 

νεανική ιστορία με πολλά μηνύματα, βγαλμένη από τη ζωή, με γερή ανατροπή και 

σκηνές που σε κάνουν να ανατριχιάζεις από την ένταση. Ειδικά μία που περιγράφει 

κάτι σαν κρίση πανικού που παθαίνει η Άζα και "ακούς" τις σκέψεις της... Εκεί λύγισα. 

Με έπιασε ταχυπαλμία, δάκρυσα και χρειάστηκα λίγα λεπτά εκτός βιβλίου για να 

συνέλθω. Τόσο καλογραμμένη σκηνή! Σα να το βίωνα... 

 

Τώρα μπορεί να σκεφτείτε πως ο τίτλος είναι λίγο περίεργος. Ναι είναι. Μέχρι να το 

διαβάσετε. Και το σχέδιο της δίνης έχει νόημα. Τα πάντα έχουν νόημα και είναι 

εξαιρετικά επιλεγμένα!!! 

 

Ναι, κάτι μου έλειπε όμως. Δεν ξέρω τί αλλά του κόστισε ένα αστεράκι.  
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Διαβάστε το. Νέοι και μεγάλοι. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε για ψυχικά 

νοσήματα.  Τα σημάδια τους, τις επιπτώσεις τους. Έστω και από 

μυθιστορήματα. Μπορεί κάποιος δίπλα σας να υποφέρει σιωπηλά και όταν το 

καταλάβετε να είναι πολύ αργά πλέον...  

Και προς Θεού, αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ΜΙΛΗΣΤΕ! Υπάρχουν και 

τηλεφωνικοί σύμβουλοι όπου ίσως βοηθήσουν. Ένα βήμα είναι και αυτό. Και σιγά-

σιγά όλα θα πάρουν το σωστό δρόμο...  

 

Μέχρι τότε ελπίζω ο κύριος Green να μη μας αφήσει χρόοονια πάλι χωρίς έργο και να 

επιτρέψει σύντομα με κάτι αντίστοιχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, στα 

ελληνικά, σε μετάφραση Χρήστου Καψάλη. 
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