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Μετά τις «Βιολέτες του Μαρτίου» καιτο «Βλέμμα της αγάπης» η Σάρα Τζίοεπέστρεψε με ένα υπέροχα τρυφερό βιβλίο 
το οποίο αγαπήθηκε απόλυτα από τους αναγνώστες και επιβεβαίωσε την θέση της στους αγαπημένους συγγραφείς 
στην Ελλάδα, μια από τις 22 χώρες, στις οποίες κυκλοφορούν τα βιβλία της. 
  
Το βιβλίο έχει όλα τα στοιχεία για να σε κάνει να το κρατήσεις στα χέρια σου. Ο τίτλος; Παράδοξο το χιόνι τον 
Μάη αλλά κάποτε συνέβη. Το εξώφυλλο; Ένα αγοράκι τρέχει στο χιόνι με το αρκουδάκι του υπό το βλέμμα της μητέρας 
του. Φυσικά η υπόθεση, η οποία από την πρώτη στιγμή σου γεννά ερωτήματα. 
  
Ξεκινάμε λοιπόν! Σιάτλ, 1933. Η Βέρα Ρέι, η οποία μεγαλώνει μόνη το παιδί της, αποχαιρετά τον τρίχρονο γιο της Ντάνιελ 
με ένα φιλί και πηγαίνει στο ξενοδοχείο για να δουλέψει νυχτερινή βάρδια, μη έχοντας εναλλακτική. Όταν τελειώνει, 
πυκνό χιόνι έχει καλύψει την πόλη· περίεργο, καθώς είναι δύο Μαΐου. Φτάνοντας στο σπίτι, ο γιος της έχει 
εξαφανιστεί. Βρίσκει μόνο το αρκουδάκι του πεσμένο στον παγωμένο δρόμο. 
  
Σιάτλ, σήμερα. Όταν η δημοσιογράφος της Seattle Herald Κλερ Άλντριτζ ξυπνάει, αντικρίζει από το παράθυρό της μια 
παγωμένη πόλη. Ο αρχισυντάκτης της αναθέτει να γράψει ένα άρθρο που να συνδέει τη χιονοθύελλα αυτή με εκείνη 
που είχε πλήξει το Σιάτλ περίπου ογδόντα χρόνια πριν. Η έρευνά της την οδηγεί στην ανεξιχνίαστη εξαφάνιση ενός 
μικρού αγοριού την ημέρα της χιονοθύελλας το 1933. Αναζητώντας την αλήθεια, η Κλερ ανακαλύπτει ότι με τη μητέρα 
του παιδιού, τη Βέρα, τη συνδέουν πράγματα που ούτε φαντάζεται…» 

  
Δύο εποχές δύο ηρωίδες.Βέρα και Κλερ. Ένα κεφάλαιο εναλλάξ στο 1933 και στο τώρα.Διαβάζουμε δύο ιστορίες σε 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση που στο τέλος ενώνονται με έναν εκπληκτικά απίστευτο τρόπο!Κοινή αφετηρία και στις 
δυο ιστορίες το θέμα της μητρότητας. 
 . 
 
. 

Αξίζει να το διαβάσεις για την γραφή του. Το απόλυτα έξυπνα γραμμένο βιβλίο, καθώς τα κεφάλαια διαδέχονται το 
ένα το άλλο η αγωνία σου και για τις δύο ηρωίδες μεγαλώνει, δε θα βαρεθείς στιγμή. Διάλογοι αληθινοί και 
περιγραφές ζωντανές δίνουν μια γρήγορη ροή στο κείμενο.Θα αναζητάς κι εσύ τον μικρό Ντάνιελ.Η Βέρα; Τι έκανε 
και μέχρι πού έφτασε προκειμένου να βρει το εξαφανισμένο παιδί της; Θα λυπηθείς μαζί της. Γιατί η Κλέρ, μέσα από το 
άρθρο που καλείται να καλύψει για τον χιονιά μέσα στον Μάιο επιμένει να βρει τα ίχνη του Ντάνιελ; Θα ανακαλύψεις και 
την δική της τραγωδία, θα βρει την δύναμη να σώσει τον γάμο της; Πώς συνδέονται μέσα στο πέρασμα του χρόνου οι 
ιστορίες της Βέρας και της Κλέρ; Εκεί έρχεται η ανατροπή, η λύτρωση, αυτό θα αισθανθείς στο τέλος. 
«… σκέφτηκα τον μικρό Ντάνιελ Ρέι. Τι απέγιναν εκείνος και η μητέρα του; Ξανάσμιξαν ποτέ; Έπαιξε ρόλο η 
χιονοθύελλα στην τραγωδία;…» 

  
Το βιβλίο αγγίζει λεπτά θέματα κοινωνικά, μιας κι αναφέρεται στην οικονομική ύφεση όπου πραγματικά οι εργάτες 
πεινούσαν συνεχώς καθώς ο ένας μισθός κάλυπτε ελάχιστα, θα διαβάσεις για την Βέρα και την φίλη της Καρολάιν να 
δουλεύουν απίστευτες ώρες και πάλι να έχουν να φάνε μέρες.Θέματα οικογενειακά και ανθρωπίνων σχέσεων όπως 



η ταξική διαφορά η οποία πάντα χωρίζει τους ανθρώπους. Μετανάστες να κυκλοφορούν με το στίγμα του 
εγκληματία και η ανώτερη τάξη απλώς να υποβιβάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
  
  
Ήρωες συναρπαστικοί που θα σε κάνουν να τους θυμάσαι για καιρό, θετικά ή αρνητικά, όλοι όμως σωστά δομημένοι 
σε ό,τι αφορά στην ψυχοσύνθεση τους. Ο μικρός Ντάνιελ θα σου κλέψει την καρδιά! Η θλίψη, η απώλεια, η 
φτώχεια, η κοινωνική θέση, η φιλία, η μητρότητα, η εξαφάνιση, η αγωνία, ο θάνατος, η ελπίδα είναι όλα τα στοιχεία στα 
οποία θα σταθείς. Ένα μυθιστόρημα που θα σε συγκινήσει χωρίς να είναι βαριά δραματικό. 
  
Άφησέ  το στην άκρη παραμόνο εάν κουράστηκες να διαβάζεις για έρωτες που χάθηκαν στον βωμό της ταξικής 
διαφοράς. 
  
Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο εδώ 
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