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Γράφει η Τατιάνα Τζινιώλη

Το βιβλίο Στα Ουράνια της Abbi Glines που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος αποτελεί 
το δεύτερο μέρος της σειράς Too Far. Η συγκεκριμένη σειρά αποτελεί την εναρκτήρια 
υποκατηγορία της λογοτεχνικής σειράς Rosemary Beach, στην οποία η συγγραφέας μας διηγείται 
ιστορίες από την παραθαλάσσια περιοχή Rosemary και μας γνωρίζει τους κατοίκους της. Στα 
επόμενα βιβλία οι ιστορίες του κάθε ζευγαριού έχουν μόνο δύο μέρη, όμως η ιστορία του Ρας και 
της Μπλερ -ως πρώτη και ίσως πιο πετυχημένη- αποτελεί τριλογία, με ένα ακόμα βιβλίο να 
ακολουθεί το οποίο είναι το pov του Ρας σε σχέση με τις εξελίξεις του πρώτου βιβλίου.

Στα Ουράνια μαθαίνουμε τι απέγινε η Μπλερ και ο Ρας τρεις βδομάδες μετά το οριστικό αντίο που 
ειπώθηκε μεταξύ τους στο βιβλίο Στα Βαθιά. Η Μπλερ, όντας πληγωμένη, αρνείται να δώσει ακόμα
μία ευκαιρία στον Ρας, εκείνος ωστόσο είναι αποφασισμένος να την ξανακερδίσει. Αναπάντεχα 
γεγονότα τους αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσουν τις ζωές τους και τη σχέση τους, ενώ οι εχθροί 
τους παραμένουν ίδιοι και ζοφεροί.

Οφείλω να ομολογήσω πως συμπαθώ πολύ την πένα της Abbi Glines. Κατά τη γνώμη μου 
πρόκειται για μία από τις καλύτερες συγγραφείς του συγκεκριμένου είδους. Έχοντας διαβάσει οχτώ
από τα μέχρι τώρα εκδοθέντα βιβλία της σειράς Rosemary Beach, δε μπορώ εύκολα να ξεχωρίσω 
κάποια από αυτά. Θεωρώ κορυφαία συγγραφική στιγμή –και πιο αγαπημένη- το πρώτο μέρος της 
ιστορίας του Γκραντ, τον οποίο έχουμε γνωρίζει ήδη από το Στα Βαθιά ως ετεροθαλή αδερφό του 
Ρας. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτώ το μεγάλο προτέρημα που έχουν τα τέσσερα πρώτα βιβλία της 
σειράς. Έχουν τον Ρας! Τα πάντα σε αυτή την ιστορία είναι ο Ρας. Στο πρώτο μέρος το κακό παιδί 
με τα tattoo και τα piercing σε έκανε να αναρωτιέσαι για την ειλικρίνεια του, την κυκλοθυμική του 
συμπεριφορά απέναντι στη Μπλερ, αλλά και τα συναισθήματα που είχε για εκείνη. Τώρα ο Ρας 
επιστρέφει, πιο σέξι από ποτέ, και σε καλεί να πολεμήσεις μαζί του στον αγώνα που κάνει ώστε να 
αποδείξει στην αγαπημένη του την αφοσίωση του. Όμως η πίστη του στην Μπλερ έρχεται σε 
αντιπαράθεση με την πίστη του στην οικογένεια του.



Οι χαρακτήρες διαφοροποιούνται, εξελίσσονται και η ίδια η ιστορία, έχοντας σαφέστατα υπερβολές
οι οποίες εξυπηρετούν την πλοκή της, προϊδεάζει τον αναγνώστη για τις ανατροπές του δεύτερου 
μέρους του βιβλίου αλλά και για το μεγάλο φινάλε που θα ακολουθήσει στον τρίτο μέρος της 
σειράς. Ένα ιδιαίτερο και αγαπημένο χαρακτηριστικό στα έργα της Glines είναι πως δίνει χώρο και 
χρόνο και στους δευτερεύοντες χαρακτήρες και με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης καταφέρνει να 
τους αγαπήσει και να θελήσει να μάθει την ιστορία τους.

Εν αναμονή λοιπόν του τρίτου μέρους της ιστορίας των λατρεμένων Ρας και Μπλερ.
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