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Μπορεί να μην είναι και πολύ σωστό που το παραδέχομαι, αλλά το 

Κάραβαλ της Stephanie Garber, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, είναι ένα 

βιβλίο που με κέρδισε με την πρώτη ματιά εξαιτίας του υπέροχου 

εξώφυλλου του. Πόσο μάλλον όταν έμαθα πώς το βιβλίο απευθύνεται σε 

εφηβικό κοινό! Αλλά αυτό ευτυχώς δεν με πτόησε! 

♥ Χάρισε μας ένα like ♥ 

Η υπόθεση του βιβλίου ♥ 

 

Ένας θρυλικός διαγωνισμός, ένα σαγηνευτικό ειδύλλιο, ένας άρρηκτος 

δεσμός ανάμεσα σε δύο αδελφές. 

Η Σκάρλετ Ντράγκνα δεν έχει φύγει ποτέ από το μικροσκοπικό νησί όπου 

ζει με την αδελφή της, Τέλλα. Όταν ο πανίσχυρος και σκληρός πατέρας 

τους της επιβάλει να παντρευτεί, το όνειρο της Σκάρλετ να συμμετάσχει 

στο Κάραβαλ –τη συναρπαστική παράσταση που λαμβάνει χώρα μία φορά 

τον χρόνο– γκρεμίζεται. Κι όμως, η πρόσκληση που τόσα χρόνια 

ονειρεύεται επιτέλους φτάνει. Και οι δυο αδελφές ξεκινούν για την 

παράσταση. 

Μόνο που η Τέλλα πέφτει θύμα απαγωγής από τον εγκέφαλο του 

Κάραβαλ, τον Λέτζεντ. Ο λόγος είναι ότι η νεαρή κοπέλα αποτελεί το θέμα 

του φετινού Κάραβαλ, και όποιος τη βρει πρώτος θα είναι ο νικητής. Η 

Σκάρλετ ξέρει ότι όλα όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του Κάραβαλ 

είναι μόνο μια περίτεχνη παράσταση. Ωστόσο, άθελά της μπλέκεται σε 

ένα παιχνίδι αγάπης και μαγείας. Και είτε το Κάραβαλ είναι αληθινό είτε 

όχι, η Σκάρλετ πρέπει να βρει την Τέλλα πριν οι πέντε νύχτες του 

παιχνιδιού τελειώσουν. Διαφορετικά θα θέσει σε λειτουργία ένα 

επικίνδυνο ντόμινο και η πολυαγαπημένη της αδελφή θα εξαφανιστεί για 

πάντα. 

Καλωσήρθατε στο Κάραβαλ… Προσοχή μη σας παρασύρει. 



Η γνώμη μου ♥ 

 

Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο μίας τριλογίας που αναμένεται να έχει πολύ 

έντονες και δυνατές εξελίξεις. Το Κάραβαλ κάνει μια πολύ δυναμική 

εισαγωγή σε μια ιστορία με πολλές προοπτικές και προεκτάσεις. 

Το Κάραβαλ είναι μια μοναδική, μαγευτική παράσταση που λαμβάνει 

χώρα μόνο μία φορά τον χρόνο και που όλος ο κόσμος περιμένει 

ανυπόμονα θέλοντας να συμμετάσχει σε αυτήν. Αυτό είναι και το όνειρο 

της Σκάρλετ, το οποίο το βλέπει να γκρεμίζεται όταν ο πατέρας της τής 

ανακοινώνει πως πρόκειται να παντρευτεί -χωρίς, φυσικά, να την έχει 

ρωτήσει πρώτα αν συμφωνεί με τον γάμο αυτό. Ωστόσο, όταν λαμβάνει 

την πρόσκλησή της αναθαρρεί, και μαζί με την αδερφή της Τέλλα 

ξεκινάνε για το Κάραβαλ, χωρίς, όμως, να έχουν προβλέψει όλα όσα θα 

ακολουθήσουν. Γιατί, η Τέλλα, πέφτει θύμα απαγωγής, με σκοπό ν’ 

αποτελέσει το φετινό θέμα του Κάραβαλ, με τους συμμετέχοντες σε αυτό 

να πρέπει να την βρουν πριν να περάσουν πέντε νύχτες όπου και πέφτει 

οριστικά η αυλαία της παράστασης, ώστε να αναδειχθεί ο μεγάλος 

νικητής. Η Σκάρλετ, λοιπόν, ξεκινάει τον δικό της αγώνα για να βρει την 

αδερφή της, όχι μόνο για τη νίκη, αλλά γιατί αν δεν τα καταφέρει, έστω 

κι αν δεν το ξέρει ακόμα, θα θέσει σε κίνδυνο πολύ περισσότερα απ’ όσα 

θα μπορούσε ποτέ της να φανταστεί. 

Πρόκειται για μια ιστορία που συνδυάζει την περιπέτεια και την δράση με 

την προσωπική αναζήτησης της πραγματικής ταυτότητας που 

χαρακτηρίζει κι αντιπροσωπεύει την ηρωίδα μα. Η Σκάρλετ, είναι μια 

ηρωίδα με αδυναμίες αλλά που καταφέρνει και εξελίσσεται μέσα στην 

πορεία της ιστορίας. Δεν μένει στάσιμη, είναι συνεχώς δραστήρια. Τόσο 

ως προς την αντιμετώπιση όσων ερχόντουσαν στον δρόμο της, όσο και 

ως προς την εσωτερική της αναζήτηση,  προκειμένου να ανακαλύψει ποια 

πραγματικά είναι και τι θέλει από τη ζωή της και τελικά να πετύχει την 

ταύτισή της με το αναγνωστικό κοινό. 



Κάντε την εγγραφή σας στην ομάδα μας στο facebook  

για να ενημερώνεστε ή να μοιράζεστε μαζί μας τις δικές σας ιδέες και 

σκέψεις! 

Είναι ένα βιβλίο καλογραμμένο, με γρήγορες εξελίξεις που δεν σε 

αφήνουν να ρίξεις τους αναγνωστικούς σου ρυθμούς. Τοποθετημένο σε 

ένα σύμπαν που σε κερδίζει με την ομορφιά του. Είναι βέβαιο πως η 

ιστορία του και το καλοστημένο κυνήγι θησαυρού που εξελίσσετε, θα σας 

εξιτάρουν! Η πληθώρα εκπλήξεων και ανατροπών θα σας κάνουν να 

αγωνιάτε μέχρι το τέλος! 

Μπορεί ουσιαστικά να απευθύνεται σε έφηβους (προτεινόμενες ηλικίες 

+14, +16) ωστόσο άνετα μπορεί να το διαβάσει και κάποιος ενήλικας. 

Ειδικά αν είστε λάτρεις του είδους, δεν θα βλέπετε την ώρα για τα 

επόμενα βιβλία της τριλογίας. 

Καλή ανάγνωση! 

Μέχρι την επόμενη μας βιβλιοπρόταση σας γλυκοφιλώ! 
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https://www.facebook.com/groups/379930619503066/

