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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. 
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Η Σκάρλετ και η Τέλα θέλουν να ξεφύγουν από τη βία και την άσχημη 
συμπεριφορά του πατέρα τους και ονειρεύονται ως διαφυγή το Caraval, ένα 
μαγευτικό νησί στο οποίο κάθε χρόνο παίζεται ένα παιχνίδι που όλα 
επιτρέπονται, ακόμη και η μαγεία. Λίγο πριν παντρευτεί έναν άντρα που δεν έχει 
γνωρίσει ποτέ, η Σκάρλετ δέχεται μια πρόσκληση από το τον Λέτζεντ, τον 
αρχηγό του Κάραβαλ να συμμετάσχει στο παιχνίδι. Η Τέλα βλέποντας το 
δισταγμό της αδερφής της, αποφασίζει αυτή για τη διαφυγή τους όμως όταν 
φτάνουν στο νησί του Κάραβαλ, η Σκάρλετ διαπιστώνει πως η Τέλα έχει 
εξαφανιστεί και μαθαίνει πως για να την ξαναδεί πρέπει να νικήσει το παιχνίδι. 
Πως γίνεται όμως να τα καταφέρει όταν το Κάραβαλ είναι ένα παιχνίδι 
εξαπάτησης; 

 

Πριν διαβάσετε την κριτική, πρέπει να μάθετε δυο πράγματα για εμένα: 
Τις περισσότερες φορές όταν πιάνω στα χέρια μου ένα τόσο αγαπημένο βιβλίο 
που το εκθειάζουν όλοι, για κάποιο λόγο οι προσδοκίες μου αμέσως μεγαλώνουν 
και συνήθως στο τέλος απογοητεύομαι, οπότε έχω πείσει τον εαυτό μου από την 
αρχή να μην έχει πολλές απαιτήσεις. 
Δεν έχω βάλει ποτέ 5 αστέρια σε μυθιστόρημα φαντασίας ή δυστοπικό προς το 
παρόν – είμαι δύσκολος κριτής, τι να κάνουμε; – και επειδή όντως ήμουν 
περίεργη, έπρεπε να το επιβεβαιώσω και όντως δεν έχω βάλει ποτέ. 
Ta συναισθήματα μου για το βιβλίο και ειδικά όταν έφτασα στην τελευταία 
σελίδα και συνειδητοποίησα ότι δεν έχω το δεύτερο: 

 

ΑΣ ΣΟΒΑΡΕΥΤΩ…έχω και μια κριτική να γράψω. Απλά ήθελα να τονίσω πόσο 
τέλειο είναι αυτό το βιβλίο, ειλικρινά πηγαίνετε να το αγοράσετε ΤΩΡΑ, κάντε 
μια παραγγελία ηλεκτρονικά και μετά μπορείτε να επιστρέψετε να διαβάσετε 
την κριτική. 
Το Κάραβαλ είχε όλα τα στοιχεία που ένα καλό μυθιστόρημα φαντασίας θα 
έπρεπε να έχει: γρήγορη πλοκή, δράση, μυστήριο και ενδιαφέροντες 
χαρακτήρες. 
Το πρώτο πράγμα που αγάπησα στο Κάραβαλ ήταν ο κόσμος που η Γκάρμπερ 



έχτισε, τον οποίο βρήκα πάρα πολύ πρωτότυπο και δεν έμοιαζε με κανένα άλλο 
βιβλίο φαντασίας που έχω διαβάσει. Αυτό ήταν που με τράβηξε αμέσως και δεν 
με απογοήτευσε καθόλου. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα μυστηρίου, μαγείας και 
εξαπάτησης σε βαθμό που με έβαζε να σκεφτώ αν όντως οι σκηνές που 
περιγράφονται συμβαίνουν ή αν θα μπορούσε να είναι μια ψευδαίσθηση, γιατί 
ας μην ξεχνάμε πως είναι μόνο ένα παιχνίδι. 
Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε μέρη και ουσιαστικά κάθε κεφάλαιο είναι και μια 
νύχτα που περνάει η Σκάρλετ προσπαθώντας να σώσει την αδερφή της. Μου 
άρεσε αρκετά η γραφή και μπορώ να πω πως είναι ένα εύκολο ανάγνωσμα που 
διαβάζεται αρκετά γρήγορα, λόγω της δράσης και του σασπένς που 
δημιουργείται, πράγμα που δεν σου επιτρέπει να σταματήσεις να διαβάζεις 
μέχρι τα πράγματα να έρθουν σε ηρεμία και μετά ξανά το χάος. Ένας φαύλος 
κύκλος ακόμη και στο τέλος, στη τελευταία σελίδα… 

Μου άρεσε αρκετά ο χαρακτήρας της Σκάρλετ και ειδικά που δεν ήταν η 
συνηθισμένη περίπτωση της ‘τέλειας’ ηρωίδας όπως συνηθίζεται στα 
περισσότερα YA, αντιθέτως την βρήκα αρκετά αληθινή . Πολλές φορές δεν ήξερε 
πως να διαχειριστεί τις δοκιμασίες, τους ανθρώπους και ενώ στην αρχή μου 
φάνηκε αδιάφορη, με το χρόνο άρχισε να γίνεται πιο αρεστή, να διαμορφώνει 
χαρακτήρα και να γίνεται αντάξια του παιχνιδιού. Όσον αφορά τον ρομαντισμό 
σε αυτό το βιβλίο, για άλλη μια φορά έμεινα ευχαριστημένη από τον τρόπο που 
η συγγραφέας διαχειρίστηκε τη σχέση που δημιουργήθηκε. Δεν έρχεται στο 
προσκήνιο αλλά αντιθέτως εξελίσσεται με πολύ φυσικό τρόπο και χωρίς να 
παραμερίζει τη βασική πλοκή του βιβλίου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια που διάβαζα το Κάραβαλ, αναρωτιόμουν αν όλα είναι έτσι 
όπως φαίνονται, ποιος είναι ο Λέτζεντ, τι θα γίνει μετά και πάντα ενώ τα 
πράγματα φαίνονταν προβλεπόμενα και να ησυχάζουν, η Γκάρμπερ με ένα 
μαγικό τρόπο έφερνε το χάος ξανά. Για να μην αναφερθώ στο τέλος… Απλά 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ! 

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς θα κυκλοφορήσει στο δεύτερο εξάμηνο του ’19 
από τις εκδόσεις Ψυχογίος. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ τις εκδόσεις Ψυχογιός που μου έστειλαν το βιβλίο για να 
μπορέσω να το διαβάσω και να γράψω τη κριτική μου αλλά και για αυτή την 
άψογη συνεργασία . Το γεγονός αυτό δεν έχει επηρεάσει καθόλου τη γνώμη μου 
για το βιβλίο. 
 


