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Όταν ένα βιβλίο καταφέρνει να σε μαγνητίσει από την αρχή και να θες να το διαβάσεις μονορούφι 
μέχρι το τέλος, μιλάμε μάλλον για ένα επιτυχημένο βιβλίο. Πόσο μάλλον όταν οι βασικοί 
πρωταγωνιστές ανήκουν στην παιδική και εφηβική ηλικία αντίστοιχα-αρκετά νεώτεροι δηλαδή από 
τη δική μου, μη τη λέμε κι ακριβώς, δε κάνει-δε ξέρεις αν θα έχει καταφέρει ο συγγραφέας να 
πλάσει μια ιστορία που να είναι εξίσου συναρπαστική και διδακτική χωρίς να κάνει πουθενά 
κοιλιά. Χωρίς καμία αμφιβολία το έργο του Marcus Sedgwick πέτυχε αυτό που είχε βάλει στόχο.

Η 16χρονη Λόρεθ ανακαλύπτει ότι πολλά παράξενα εμφανίστηκαν ξαφνικά στη ζωή της ένα 
συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο με αποκορύφωμα ότι ο μπαμπάς της είχε μια περίεργη 
συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα και τώρα έχει εξαφανιστεί. Μαζί με τον αδερφό της η Λόρεθ 
παίρνει το αεροπλάνο για Αμερική προκειμένου να βρει τον μπαμπά της, έχοντας πολύ λίγη πίστη 
στον εαυτό της αλλά και ως μοναδικό στοιχείο το σημειωματάριο του. Εκει μέσα θα βρει τη 
σωτηρία; Ή τη τρέλα;

Δεδομένου ότι η εφηβεία είναι ίσως η πιο δύσκολη ηλικία αλλά και η πιο καθοριστική για έναν 
άνθρωπο, δεν είναι εύκολο να αποστασιοποιηθείς και να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός 
σύγχρονου έφηβου, με διαφορετικές ιδέες και απόψεις από τις δικές σου και με νοοτροπία που 
διαφέρει παντελώς από τη δική σου αντίστοιχη εφηβεία. Παρόλο που ο συγγραφέας έχει αρκετά 
εφηβικά βιβλία στο ενεργητικό του και θεωρείται αρκετά πετυχημένος στο είδος του,με μερικά από
τα πιο σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία να τον συνοδεύουν, κάθε καινούρια προσπάθεια έχει ρίσκο 
και δε μπορείς εκ των προτέρων να γνωρίζεις το αποτέλεσμα. Η πρωταγωνίστρια, η Λόρεθ, παρά 
τα 16 χρόνια της, παίρνει μια αρκετά παράτολμη για την ηλικία της απόφαση, μια απόφαση που δε 
ξέρει τι αποτέλεσμα θα έχει και πού θα τη βγάλει, πρέπει όμως να φτάσει στην αλήθεια με κάθε 
κόστος. Ο αδερφός της ο Μπέντζαμιν είναι μόνο 7 ετών, στέκεται όμως πλάι της με μεγαλύτερη 
σοβαρότητα και ωριμότητα από πολλούς ενήλικες, χωρίς ωστόσο να χάνει την αθωότητα του. Αυτά
τα 2 παιδιά σε κερδίζουν από τη πρώτη στιγμή.



Εκ του αποτελέσματος, ο συνδυασμός αφενός του μυστηρίου που πλανάται σχετικά με την 
εξαφάνιση του πατέρα και του τί του έχει πραγματικά συμβεί αλλά και όλο το σκεπτικό με τις 
θεωρίες ανά τον κόσμο για τις συμπτώσεις και του τι πραγματικά κρύβουν, δημιουργούν ένα άκρως
ικανοποιητικό αποτέλεσμα, γραμμένο με όλη τη σοβαρότητα αλλά και τη σωστή τοποθέτηση των 
γεγονότων ώστε να μη ''χάνει'' πουθενά. Με όλα αυτά ως δεδομένα, έχουμε ένα βιβλίο καθόλου 
παιδικό ή βαρετό που διαβάζεται από μεγάλους και μικρούς και δείχνει ότι όταν θες κάτι να 
πετύχεις, με πίστη και επιμονή θα το καταφέρεις.
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