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Γράφει η Τατιάνα Τζινιώλη 

Το νέο βιβλίο της Colleen Hoover κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. 
Ονομάζεται "Σκοτεινή αγάπη" και διηγείται την ιστορία της Τέιτ και του Μάιλς.

Υπόθεση: Η Τέιτ και ο Μάιλς δεν θεωρούν τους εαυτούς τους καν φίλους. Το μόνο 
πράγμα που έχουν κοινό είναι μια αναμφίβολη αμοιβαία έλξη. Συνειδητοποιούν ότι 
μπορούν να έχουν την τέλεια, χωρίς δεσμεύσεις συμφωνία. Αυτός δε θέλει έρωτες, 
αυτή δεν έχει τον χρόνο: το μόνο που απομένει είναι το σεξ. Αυτό μπορεί να 
λειτουργήσει ρολόι, αρκεί η Τέιτ να ακολουθήσει τους δύο κανόνες που θέτει ο Μάιλς: 
ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΜΗΝ ΕΛΠΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Νομίζουν ότι μπορούν να το διαχειριστούν, αλλά τα πάντα αλλάζουν όταν τα αληθινά 
αισθήματα μπλέκονται στην εξίσωση. Οι καρδιές διαπερνιούνται.Οι υποσχέσεις 
σπάνε. Οι κανόνες παραβιάζονται. Η αγάπη γίνεται σκοτεινή.

Ομολογώ πως δεν έχω διαβάσει το "Χωρίς ελπίδα" και το "Σκοτεινή αγάπη" είναι το 
πρώτο βιβλίο της συγγραφέως που πέφτει στα χέρια μου. Το να σου αναλύσω αν μου 
άρεσε είναι κάπως περιττό, καθώς το γεγονός ότι το τελείωσα σε μία ημέρα νομίζω τα 
λέει όλα. Το βιβλίο έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως και μόλις το 
διαβάσεις θα καταλάβεις γιατί.

Η ιστορία του Μαιλς και της Τέιτ δεν είναι μία τυπική ιστορία αγάπης. Ξέρεις, από 
αυτές που κορίτσι γνωρίζει αγόρι και ερωτεύονται. Αγόρι ξεπερνά τους φόβους και 
είναι με το κορίτσι. Όχι. Η σχέση των δύο είναι καθαρά σεξουαλική και η Τέιτ τον 
ερωτεύεται μέρα με τη μέρα και περισσότερο. Όμως εκείνος δηλώνει πως δε θέλει να 
είναι μαζί της, παρά μόνο αυτές τις στιγμές πάθους που μοιράζονται. Ο Μάιλς 
άλλωστε έχει να κάνει σχέση έξι χρόνια. Ενδιάμεσα των κεφαλαίων παρακολουθούμε 
και μία παράλληλη ιστορία αγάπης έξι χρόνια πριν. Μία ιστορία αγάπης που θα σε 
κάνει να δακρύσεις και να πονέσεις. Και να καταλάβεις περισσότερο τον Μάιλς. Δε θα 
πω περισσότερα, παρά μόνο ότι πρέπει οπωσδήποτε να το διαβάσεις.

Η γραφή της Hoover ξεχειλίζει συναίσθημα και πρόκειται για ένα βιβλίο που σίγουρα 
θα σε απασχολεί για πολύ αφότου το τελειώσεις. Είναι σίγουρα από τα καλύτερα του 
είδους που κυκλοφόρησαν φέτος.

http://www.artsandthecity.gr/article/Book-Review:-Stoteini-agapi/17036/ 

http://www.artsandthecity.gr/article/Book-Review:-Stoteini-agapi/17036/

	Book Review: Στοτεινή αγάπη
	Book Review: Σκοτεινή αγάπη

