
Η φαντασία είναι το παν... 

Η μαγεία και η φαντασία δεν έχουν τέλος εδώ... Στην προσωπική μου Χώρα της 
φαντασίας...

Φυτά στη Μόδα" (Βιβλίο 1ο από 4α) της Holly Smale 
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Γράφει η Χρύσα Τσανταράκη
Περίληψη από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:
Η Χάριετ Μάνερς είναι 15 χρονών και... φυτό! Γνωρίζει ένα σωρό απίθανα πράγµατα, 
όπως ότι µια γάτα έχει 32 µύες σε κάθε αυτί, οι νυχτερίδες στρίβουν πάντα αριστερά όταν 
βγαίνουν από µια σπηλιά και ότι τα φιστίκια είναι ένα από τα συστατικά του δυναµίτη! Αλλά
δεν ξέρει γιατί κανένας δεν τη συµπαθεί στο σχολείο...
Έτσι, όταν τυχαία ένα πρακτορείο µοντέλων τής ζητάει συνεργασία, η Χάριετ αποφασίζει 
ότι αυτή είναι η ευκαιρία να αλλάξει η ζωή της! Ακόµα κι αν αυτό σηµαίνει να κλέψει το 
όνειρο της καλύτερής της φίλης, να γίνει ρεζίλι µπροστά στο πανέµορφο µοντέλο Νικ και να
πει ψέµατα σε όσους αγαπάει.
Κάνοντας πολλές γκάφες και µέσα από αστείες περιπέτειες, η Χάριετ θα ανακαλύψει ότι 
στον κόσµο της µόδας δεν έχει περισσότερες συµπάθειες από ό,τι στην κανονική της ζωή. 
Θα µπορέσει να µεταµορφωθεί προτού καταστρέψει κάθε σηµαντική της σχέση;

Λίγα λόγια από εμένα:
Η Χάριετ είναι ένα απλό δεκαπεντάχρονο κορίτσι που λατρεύει τις επιστήμες και το 
σχολείο. Είναι ένα Φυτό και δεν καταλαβαίνει το γιατί κανένας από το σχολείο δεν την 
συμπαθεί. Η κολλητή της από την άλλη είχε πάντα ένα όνειρο. Να γίνει μοντέλο. Τι θα γίνει 
όμως όταν στην Χάριετ δοθεί η ευκαιρία να αλλάξει για πάντα την γνώμη του κόσμου για 
εκείνη;

Όταν λοιπόν ένα από τα ποιο διάσημα πρακτορεία μοντέλων της ζητήσει συνεργασία, 
εκείνη θα δεχθεί. Παρόλο που αυτό σημαίνει να κλέψει το όνειρο της καλύτερης της φίλης, 
να πει ψέματα σε όλους και σε όλα και να ζήσει σε έναν κόσμο που τελικά δεν είναι και 
πολύ διαφορετικός από την πραγματική της ζωή. Μπορεί η Χάριετ να αλλάξει αυτό που 
είναι για να γίνει αυτό που πρέπει, σε αυτόν τον νέο κόσμο που δέχτηκε να μπει;
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Προσωπική γνώμη:
Όταν οι εκδόσεις Παπαδόσπουλος μου έστειλαν αυτό το βιβλίο, είχα μείνει άναυδη. Μου 
έστειλαν επίσης και το "Κόκκινη Βασίλισσα" και ήμουν τρισευτυχισμένη. Ήταν δυο από τα 
βιβλία που ήθελα πάρα πολύ να έχω στην βιβλιοθήκη μου, παρόλο που είχα το "Κόκκινη 
Βασίλισσα" στα αγγλικά. Μόλις τα παρέλαβα άρχισα το διάβασμα του "Φυτά στη Μόδα" και
αυτό που αντίκρισα με έκανε ακόμα ποιο χαρούμενη.

Το βιβλίο αυτό είναι φρέσκο, δροσερό και νεανικό. Προσωπικά, θα προτιμούσα να 
κρατούσαν τον ίδιο τίτλο, δηλαδή το "Geek Girl", αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το βιβλίο 
αυτό έχει χιούμορ και θα σας κάνει να περάσετε πολύ ευχάριστα όσο το διαβάζετε. Ναι, 
σίγουρα έχει κάποια στοιχεία υπερβολής αλλά στην συνολική εικόνα, ήταν ένα πολύ 
απολαυστικό ανάγνωσμα.

Η Χάριετ ήταν ένας πολύ ωραίος χαρακτήρας. Έκανε αστεία, είχε αυτογνωσία και παρόλο 
που δεν της άρεσε η συμπεριφορά των ανθρώπων για το ποια είναι, εκείνη στο τέλος 
απέδειξε πως είναι καλύτερα το να είσαι ο εαυτός σου παρά να γίνεις κάποια που δεν είσαι
μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου. Μου άρεσε που υποστήριζε πάντα την γνώμη της 
και που δεν άφηνε κανέναν να την επηρεάσει. Μπορεί να έκανε κάποια λάθη αλλά έμαθε 
από αυτά. Ήταν ωραίο που για αλλαγή δεν είχαμε την τέλεια έφηβη αλλά απλά ένα 
συνηθισμένο κορίτσι. Έτσι όλοι μας μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί της.

Αν είχα να βαθμολογήσω μέχρι το 5, θα έβαζα 4. Το "Φυτά στη Μόδα" είναι από τα βιβλία 
που αν είσαι μεγάλος σου φέρνουν νοσταλγικές αναμνήσεις. Από την άλλη, αν είσαι 
έφηβος βλέπεις πως παντού υπάρχουν παρόμοιες καταστάσεις, με παρόμοια σχολεία, 
παρόμοιες ντίβες κ.τ.λ. Βιβλία σαν αυτά όμως σε εμπνέουν να είσαι ο τρελός εαυτός σου. 
Να τι μου άρεσε σε αυτό το βιβλίο.
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