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Η Ισμήνη Μπάρακλη με είχε γοητεύσει τρία χρόνια πριν με το «Μυστικό της πεταλούδας» το 
οποίο είχα βρει εξαιρετικά καλογραμμένο, η ιστορία του ήταν άψογη καθώς ακροβατούσε 
μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας διατηρώντας μια εξαιρετική ισορροπία και φυσικά 
πίσω απ’όλα αυτά διέκρινα μια λογοτεχνική πένα που σίγουρα κάτι θα μου έλεγε στο μέλλον 
και δεν έπεσα έξω. 



Στο σήμερα πια, επιστρέφει με μια ακόμη εξαιρετική ιστορία με φόντο μια πόλη με πολλά 
κρυμμένα μυστικά και μια πλοκή που κρατάει τον αναγνώστη μέχρι το τέλος. 

Σε μια χρονική διαδρομή από τις αρχές του περασμένου αιώνα στα Γιαννιτσά μέχρι τη δεκαετία 
του ’80 στην Αθήνα, ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας μας με κεντρική ηρωίδα τη Δάφνη 
όπου αναζητά τις απαντήσεις που της χρωστάει η ζωή και που τα αναπάντητα ερωτήματα 
έχουν τις ρίζες τους πολλά χρόνια πίσω και σε μια εποχή τελείως διαφορετική από τη σημερινή. 
Θα μπορέσει άραγε να τ’αντέξει; 

Όπως και στο προηγούμενο έργο της, έτσι κι εδώ, μπορώ να διακρίνω από τη μεριά της 
συγγραφέως μια τάση να συνυπάρχουν ο ρεαλισμός με μια πλοκή παραμυθιού στα βιβλία της - 
ενός παραμυθιού βέβαια με όχι πάντα καλό τέλος. Έτσι κι εδώ ,η αίσθηση που αφήνει η 
ανάγνωση είναι ότι διαβάζει μια ιστορία που διαδραματίζεται μέσα σε ένα ευρύτερο ιστορικό 
πλαίσιο αλλά που έχει και μια δόση αφήγησης παραμυθιού του 18ου-19ου αιώνα, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Οι ήρωες της κινούνται μέσα στο πέρασμα των χρόνων με τις δικές τους δυνάμεις 
χωρίς να γνωρίζουν όσα τους επιφυλάσσει η μοίρα αλλά και όσα έχουν αποφασιστεί χωρίς 
αυτούς. Πάντα όμως υπάρχει η ελπίδα της εξιλέωσης και της λύτρωσης. 

Χωρίς να μακρηγορώ, τα βιβλία της νομίζω πετυχαίνουν κάτι εξαιρετικά σημαντικό, να 
μεταφέρουν τον αναγνώστη σε μια εντελώς διαφορετική εποχή όσο διαβάζει, παράλληλα όμως 
να αισθάνεται ότι παραμένει εκεί ακόμη κι όταν κλείσει τη τελευταία σελίδα, ακόμη κι όταν 
σηκώσει το βλέμμα και κοιτάξει γύρω του, αφενός καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στο σήμερα, μια 
ματιά όμως στις σελίδες λειτουργεί ως Χρονομηχανή για ένα ταξίδι τόσο διαφορετικό. Αυτό 
είναι πραγματικά ανεκτίμητο. Γι’αυτό λοιπόν απλά, ταξιδέψτε μαζί της. 

  

Καλή ανάγνωση, 
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