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Επί δύο μήνες το Κάραβαλ δια χειρός της Stephanie Garber πρωτοστατεί στα 

social media και βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο όλων των bloggers. Η 

ιστορία ξεκινάει με δύο αδελφές (την Σκάρλετ και την Τέλα) που θέλουν να 

συμμετάσχουν στο Κάραβαλ και να ζήσουν το συναρπαστικό παιχνίδι που 

λαμβάνει χώρα μία φορά το χρόνο. Ο επικείμενος γάμος της Σκάρλετ δεν θα 

σταθεί εμπόδιο στο όνειρο της ζωής τους. 

Προτού ξεκινήσω την ανάγνωση ήμουν ήδη ενθουσιασμένη λόγω του hype. Κι ας 

έχουν περάσει πολλά YA fantasy από τα χέρια μου δεν μπορώ να βρω κάτι 

αντίστοιχο. Ξεδιπλώνεται ένας υπέροχος και πολύχρωμος κόσμος όπου 

ξεπληρώνεις με βαθιά κρυμμένες αλήθειες καθιστώντας δυσδιάκριτα τα όρια 

μεταξύ πραγματικού και φανταστικού. Τα φορέματα είναι εντυπωσιακότατα με 

τους φιόγκους και τα πολλά layers σε βαθμό που συναγωνίζονται την 

γκαρνταρόμπα της Αμέρικα στην ‘’Επιλογή’’ της Kiera Cass.  Μέχρι και οι όμορφες 

λεπτομέρειες μέσα στο βιβλίο συμβάλλουν στο να βυθιστούμε στο θρυλικό 

Κάραβαλ. 

https://onegirl1pen.wordpress.com/2019/02/12/%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%bb/
https://onegirl1pen.wordpress.com/2018/06/01/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-by-kiera-cass/


 

Μαζί με τη Σκάρλετ εξετάζουμε κάθε στοιχείο για να κερδίσουμε στο παιχνίδι 
ακολουθώντας φιδογυριστούς δρόμους και τρεμάμενους πυρσούς. Προσπαθούμε 

να ξεδιαλύνουμε το νήμα της ιστορίας και να ανακαλύψουμε τον άνθρωπο πίσω 

από το μύθο Λέτζεντ. Ως αναγνώστες και παίκτες, έχουμε προειδοποιηθεί να μην 
πιστεύουμε τίποτα γι΄ αυτό αντιμετωπίζουμε κάθε χαρακτήρα σαν να μην είναι 

«διάφανος». Το μυθιστόρημα είναι εμποτισμένο με μαγεία, μυστήριο και πολύ 

πολύ ρομάντζο. Χάρη στον αινιγματικό Τζούλιαν έχουν τσαλακωθεί οι μισές 

σελίδες. Eάν θέλετε να συνοδεύσετε την ανάγνωση με κάποιο άκουσμα, θα σας 
πρότεινα το ‘’Conspiracy Generation’’ από Ibrahim Maalouf γιατί ταιριάζει 

απόλυτα με το κλίμα βιβλίου. 

Όλος αυτός ο αστείρευτος ενθουσιασμός υπήρχε μέχρι να φτάσω στις τελευταίες 
50 σελίδες (ντον ντον ντον). Από την σελίδα 380 και μετά άρχισαν να εμφανίζονται 

σύννεφα και να με εγκαταλείπει το αίσθημα της ευφορίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ανάγνωσης η συγγραφέας προσπαθεί να μας μπερδέψει και να μας 

αποπροσανατολίσει, όμως θαρρώ πως κουράζουν όλες αυτές οι θεωρίες επί 

θεωριών. Θα προτιμούσα να εξερευνηθεί περισσότερο ο ευφάνταστος κόσμος της 

Garber από το να πέφτουμε σε λούπα. Τείνω κιόλας να συμφωνήσω με τη 

https://www.youtube.com/watch?v=T5CZxplaZ3c


μειοψηφία γιατί ούτε εμένα με κάλυψε η τελική εξήγηση, την βρήκα βεβιασμένη 
και σχετικά προχειροφτιαγμένη. Το ότι περίμενα διαφορετική τροπή δεν 

συνεπάγεται πως δεν θα διαβάσω το δεύτερο μέρος-Legendary- όταν 

κυκλοφορήσει γιατί με ιντριγκάρει πολύ η περίληψη και δεν θέλω να εγκαταλείψω 

το παιχνίδι ακόμη. 

 

Συνοψίζοντας, το πρώτο μυθιστόρημα της Garber ξεχωρίζει γιατί διαθέτει τη δική 

του μαγεία αλλά εξανεμίζεται αρκετά όσο προχωράμε προς το τέλος. Το βέβαιο 

είναι πως θα παρασύρει πολλούς αναγνώστες με τις γλαφυρές περιγραφές και την 
μεθυστική ατμόσφαιρα. Θα ερωτευτείτε το ίδιο το παιχνίδι αλλά και μέσα στο 

παιχνίδι! 

Προτού ολοκληρώσω θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις εκδόσεις Ψυχογιός για την 
ευκαιρία να διαβάσω το μυθιστόρημα που διαθέτει ένα από τα ομορφότερα 

εξώφυλλα που έχω συναντήσει. 

  


