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Η Τομασίν ζει εδώ και μερικούς μήνες στο σκοτεινό και γεμάτο σκόνη σπίτι της θείας του 
παππού της μαζί με τον πατέρα της, τη θεία, τον θείο και τα ξαδέλφιά της. Ενώ τα αδέλφια 
του πατέρα της τσακώνονται για την αξία του σπιτιού, η μακρινή ηλικιωμένη θεία της 
βρίσκεται ετοιμοθάνατη στον τελευταίο όροφο, και ο πατέρας της είναι κλεισμένος στον 
εαυτό του, πενθώντας τον θάνατο του μικρού αδελφού της Τομασίν.

Αλλά μια μέρα, η μικρότερη ξαδέλφη της κάνει μιαν ανακάλυψη: μια μεγάλη ντουλάπα 
γεμάτη με όλους τους καθρέφτες που λείπουν από το μεγάλο σπίτι. Και μέσα στους 
καθρέφτες, έναν διαφορετικό κόσμο – έναν κόσμο όπου μπορείς να ανακαλύψεις όχι αυτό 
που επιθυμείς περισσότερο, αλλά αυτό που έχεις περισσότερο ανάγκη…

Μια όμορφη ιστορία αγάπης, πόνου και ενηλικίωσης, το μυθιστόρημα Ένα Σπίτι Χωρίς 
Καθρέφτες είναι μια αξέχαστη περιπέτεια για τις οικογένειες και τη δύναμη της αγάπης.

Ο βραβευμένος Σουηδός συγγραφέας Μάρτεν Σαντίν, δημιούργησε ένα άριστο νεανικό, 
μικρής φόρμας μυθιστόρημα, που αφορά τη διαχείριση του πόνου, της απώλειας, τις 
δύσκολες οικογενειακές σχέσεις και όλα αυτά κινούμενος μέσα από τον κόσμο του 
φανταστικού και του ρεαλισμού.

Μόνο που το φανταστικό δεν είναι άλλο από το κλειδωμένο εγώ, ο καλυμμένος καθρέφτης 
της ψυχής που δε θέλει να μιλήσει, να εξομολογηθεί.

Να, όμως που όταν οι καθρέφτες εμφανίζονται, και μάλιστα πολλοί μαζί, τότε μόνο η 
λύτρωση θα υπάρξει εφόσον οι μικροί και μεγάλοι ήρωες του συγγραφέα θελήσουν να 
δουν μέσα από αυτούς προσεκτικά για να δουν τον εαυτό σου και να τολμήσουν να 
ακούσουν και να αποκαλύψουν την φωτιά που τους καίει .

Με πρωτοπρόσωπη γραφή και τη σφιχτή αφήγηση της 12χρονης Τομασίν ξεδιπλώνεται η 
ιστορία των τριών οικογενειών μέσα σε ένα παλιό σπίτι με είκοσι δωμάτια που κουβαλά 
ζωές και γεγονότα πολλών γενεών και τώρα είναι η στιγμή που ένα υπερήλικο μέλος της η 
γιαγιά Χενριέτα κοντεύει να τους αποχαιρετήσει.

Ανείπωτες πληγές, θυμός, σιωπές θα ραγίσουν όταν η μικρή Σίγκνε, θα βρεθεί στο 
οχτάγωνο δωμάτιο για να ανακαλύψει μέσα σε μια ντουλάπα όλους τους κρυμμένους 
καθρέφτες.

Το αλληγορικό εύρημα του συγγραφέα, μαζί με την σφιχτή πλοκή, δίχως φλυαρίες και 
περιττές εικόνες γεννούν ένα αξιοζήλευτο λογοτεχνικό βιβλίο που μέσα στις 156 σελίδες 
του προκαλεί τον αναγνώστη και τον κρατά με κομμένη την ανάσα μέχρι τέλους.

Δεν είναι τυχαίο που το βιβλίο πήρε το 2015 το Βραβείο Astrid Lindgren.

Η πετυχημένη μεταφορά του στα ελληνικά είναι από την Αργυρώ Πιπίνη που σίγουρα βάζει
το δικό της λιθαράκι για να απογειωθεί το υπέροχο αυτό βιβλίο.

Προτείνεται για νέους και ενήλικες.
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