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Το τελευταίο βιβλίο του John Green κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 
Ψυχογιός ( βρείτε το εδώ ) και είχα την χαρά να το διαβάσω και να το 
απολαύσω. Είναι το πιο όμορφο βιβλίο του στο οποίο αφιερώθηκε για 6 
ολόκληρα χρόνια. 
Το Αζουλίνι, που είναι η πρωταγωνίστρια, είναι ορφανή από πατέρα και ζει με τη 
μητέρα της. Ο μεγαλύτερος της φόβος είναι τα μικρόβια, ένας φόβος που την 
οδηγεί σε κρίσεις άγχους και πανικού. Ο λόγος του Green είναι τόσο άμεσος που 
ο αναγνώστης μπαίνει ο ίδιος στην “δίνη”  -όπως την ονομάζει η Άζα- των 
σκέψεων και κατακλύζεται από χιλιάδες συναισθήματα συμπόνιας, αγάπης, 
κατανόησης. 

Το ερωτικό στοιχείο δεν θα μπορούσε να λείπει, ούτε και το μυστήριο βέβαια. Η 
εξαφάνιση ενός δισεκατομμυριούχου ονόματι Ντέιβιντ Πίκετ και η αμοιβή του 
ύψους 100,000 ευρώ που προσφέρεται σε όποιον τον βρει θα φέρει την Άζα και 
την κολλητή της Ντέιζι έξω από το σπίτι του. Ένα σπίτι γνώριμο στην Άζα, όπου 
παλαιότερα συνήθιζε να παίζει με τον γιο του εξαφανισμένου 
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δισεκατομμυριούχου. Η εξαφάνιση μαζί με την ευκαιρία για τα χρήματα φέρνει 
και την ευκαιρία της επανένωσης τους. Γλυκά συναισθήματα, ανυπομονησία και 
χαρά φέρνει ο John Green στις ψυχές και δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες για 
έναν παιδικό έρωτα που βρίσκει επιτέλους ύστερα από τόσα χρόνια τον δρόμο 
του. Τα εμπόδια όμως είναι πολλά, από τη μία η Άζα βασανίζεται από την ιδέα 
πως δεν μπορεί να τον ακουμπήσει -ενώ το θέλει τόσο πολύ- γιατί θα κολλήσει 
χιλιάδες μικρόβια και από την άλλη η φτωχή φίλη της που χρειάζεται τα 
χρήματα της αμοιβής για να καταφέρει να σπουδάσει. Το συναρπαστικό ταξίδι 
του John Green προκαλεί αγωνία σε κάθε σελίδα γιατί κάθε προσδοκία 
καταρρίπτεται μία προς μία. Η Άζα συνεχίζει να βασανίζεται αδυσώπητα και 
κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει, ούτε καν η ψυχολόγος. Το μυαλό της δεν μπορεί 
να συνεργαστεί με την καρδιά της. Είναι απελπισμένη, ανίκανη να κάνει το κορμί 
της να αποβάλλει την ταραχή που νιώθει όταν σκέφτεται ότι με ένα φιλί θα 
εισβάλλουν στον οργανισμό της εκατομμύρια μικρόβια. Δεν μπορεί να ξεφύγει 
από το σώμα της, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από τον εαυτό της και να τρέξει να 
αγκαλιάσει εκείνον που τόσο απελπισμένα θέλει. 

Το μυστήριο πλέκεται γύρω από τις ζωές τους. Οι φόβοι, τα προβλήματα, η 
φτώχεια, οι έρωτες, οι φιλίες, τα προβλήματα υγείας, η ορφάνια… είναι όλα 
μέρος του πιο όμορφου και ώριμου βιβλίου του John Green. Είναι αδύνατον να 
το αφήσεις από τα χέρια σου αφότου εισέλθεις στον κόσμο της Άζα και γίνεις 
μέρος της δίνης των σκέψεών της. Διαβάζεται τόσο εύκολα και ευχάριστα που 
βασανίζεσαι ανάμεσα στο “πρέπει να το τελειώσω τώρα” και στο “θέλω να 
κρατήσει κι άλλο”. Το ατμοσφαιρικό τοπίο που παρουσιάζει ο συγγραφέας 
κατακλύζει τον νου και μαγεύει τον αναγνώστη. Οι αναφορές στην αστρονομία, 
τον ουρανό, τους πλανήτες και τα άστρα δεν περνούν σε καμία περίπτωση 
απαρατήρητες, προσφέρουν γνώση αλλά και υπέρμετρο θαυμασμό, τόσο που 
σου προκαλεί πραγματικά το ενδιαφέρον να ασχοληθείς περισσότερο. 

Είναι γεμάτο τρυφερότητα, γεμάτο αγάπη, γεμάτο όμορφες ιδέες και γνώση. Το 
ομορφότερο βιβλίο του John Green, No 1 New York Times bestseller μπαίνει από 
την πρώτη σελίδα στην καρδιά του αναγνώστη, εγγυώμαι ότι θα μείνει εκεί για 
χρόνια. 

Χελώνες στο άπειρο λοιπόν, από τις Εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα αξέχαστο-must 
read βιβλίο. 

 


