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Κι εκείνα τ' αστέρια ήταν ψεύτικα, όλα σε αυτό τον κόσμο είναι ψεύτικα. Λάμπουν 

για λίγο, ίσα για να σε ξεγελάσουν και να σε παρασύρουν στη μαγεία. Και μετά χάνουν 

τη λάμψη τους, σβήνουν. Όπως οι ελπίδες και τα όνειρα των ανθρώπων. 

Η ιστορία μας ξεκινάει στην όμορφη Ύδρα. Η μικρή Αλεξία μεγαλώνει μέσα σε 
ένα περιβάλλον γεμάτο στοργή και αγάπη. Όλα ξαφνικά αλλάζουν όταν ο 
πατέρας της εξαφανίζεται και χάνει τη μητέρα της. Η Αλεξία θα αναγκαστεί να 
ζήσει με την γιαγιά της, με την οποία δεν έχει καλές σχέσεις, παρόλα αυτά ο 
πόνος και η απώλεια τις φέρνουν πιο κοντά. 

Ξαφνικά στη ζωή της εμφανίζονται ο όμορφος Μάξιμος, ο τρυφερός Ίωνας και 
ο δυναμικός Αντρέας. Η φιλία μαζί τους θα τη σημαδέψει σε πολλά επίπεδα και 
θα τη βοηθήσει να ξανά βρει τη συναισθηματική και ψυχική της ισορροπία. 

"Κάποτε όμως, θέλουμε δε θέλουμε, λάμπει η αλήθεια κι όλα τα ψέματα βγαίνουν 
στο φως".  

Τα χρόνια περνούν και οι δρόμοι τους χωρίζονται, όμως ποτέ δε ξεχνούν ο ένας 
τον άλλο. Η Αλέξια θα πραγματοποιήσει το παιδικό της όνειρο και θα ζήσει 
δίπλα σε εκείνον που επιθυμούσε η καρδιά της. Όταν χάνει και το τελευταίο 
άνθρωπο της οικογένειας της, καλείται να ρισκάρει και να πάρει τις σωστές 
αποφάσεις για τη ζωή της. 

Στο Νημπόριο της Εύβοιας, μεγαλώνει η Αγαθονίκη μαζί με τη γιαγιά και τη 
μητέρα της, όπου δεν παύουν στιγμή να της μεταφέρουν το άσβεστο μίσος τους 
για τον άγνωστο πατέρα της. Μέσα από διάφορες καταστάσεις η Αγαθονίκη 
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ωριμάζει απότομα και μαθαίνει να αγαπά, μέχρι που φτάνει για χάρη του έρωτα 
να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη χωρίς να ξεχνά τον ιερό όρκο που έδωσε στη 
μητέρα της.  

Στη μακρινή και εξωτική Ινδία, ο Ιάκωβος προσπαθεί να ξεχάσει το παρελθόν 
του. Μακριά απ' όλους και απ' όλα θα αναθεωρήσει τις αρχές και τις αξίες του 
προκειμένου να ζητήσει συγχώρεση απο τα αγαπημένα του πρόσωπα αλλά και 
απ' όσους πλήγωσε. Τελικά θα είναι εύκολος ο δρόμος του προς τη συγχώρεση 
και τη λύτρωση; 

"Όταν γευτείς την αγάπη, όταν περπατάς στον δρόμο της, τότε όλα είναι δυνατά. 
Μπορεί να πέσουν στην άμμο ακόμα κι...... αστέρια." 

Τα "Αστέρια στην άμμο" είναι ενα δυνατό και γεμάτο με έντονα συναισθήματα 
μυθιστόρημα. Ο αναγνώστης θα πατήσει στα χνάρια των ηρώων και θα βιώσει 
τη χαρά και τη λύπη τους. Η Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη πραγματεύεται ένα ιδιαίτερα 
δύσκολο για τη σημερινή εποχή τομέα, αυτό των ανθρωπίνων σχέσεων, 
επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το γνωστό ρητό "ποτέ μη λες ποτέ, γιατί 
δεν ξέρεις πως τα φέρνει η ζωή." 

Το μυθιστόρημα της Ρένας Ρώσση - Ζαΐρη "Αστέρια στην άμμο" κυκλοφορεί 
από τις Εκδόσεις Ψυχογιός. 
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