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Το εφηβικό μυθιστόρημα Κόκκινη Βασίλισσα της Victoria_Aveyard είναι το πρώτο βιβλίο 
μιας πολύ-υποσχόμενης τριλογίας. Η Universal_ Pictures απέκτησε τα δικαιώματα ταινίας 
μιας και το ίδιο το βιβλίο εκτυλίσσεται με κινηματογραφικούς ρυθμούς.

Εν ολίγοις, Η Μάρε, ένα 17χρονο κορίτσι, ζει σε μια φανταστική κοινωνία ως μέλος 
κατώτερης κοινωνικής τάξης έναντι των πλούσιων και ευγενών οικογενειών. Η βασιλεία της
Νόρτα χωρίζεται από το χρώμα του αίματος: των Κόκκινων και των Ασημένιων. Οι Κόκκινοι
είναι οι σκλάβοι/υπήκοοι των Ασημένιων οι οποίοι ζουν καταπιεσμένοι και στα πρόθυρα 
επανάστασης. Οι Κόκκινοι όμως δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους έχοντας
αντιπάλους ισχυρούς Ασημένιους με υπερφυσικές δυνάμεις. Ο κάθε Ασημένιος έχει ένα 
χάρισμα που χρησιμοποιεί ως όπλο. Οι Κόκκινοι χρησιμοποιούνται ως στρατιώτες έναντι 
των εχθρών τους, πολεμώντας για εκείνους επί πολλές δεκαετίες. 

Η Μάρε στην προσπάθεια της να σώσει την οικογένεια της από την φτώχια, εργάζεται ως 
υπηρέτης στο εξοχικό της βασιλικής οικογένειας. Εκεί ανακαλύπτει – ενώπιων όλων των 
ευγενών και της βασιλικής οικογένειας – πως κι εκείνη, παρότι Κόκκινη, έχει ένα χάρισμα. 
Παράγει και δαμάζει τον ηλεκτρισμό σαν ζωντανός κεραυνός. Ο βασιλιάς και η κακιά 
βασίλισσα αποφασίζουν να την παντρέψουν με τον δεύτερο γιο τους, τον Μέιβεν, ενώ ο 
πρωτότοκος Καλ είναι εκείνος που την έχει ερωτευτεί πραγματικά. Με σύμμαχο έναν απ’ 
τους δύο, στήνουν μια επανάσταση εναντίον της βασιλικής κοινωνίας για να ανατρέψουν 
την εξουσία και να επικρατήσει ισότητα και ειρήνη ανάμεσα στους Κόκκινους και τους 
Ασημένιους.  Όμως, δίχως να το καταλάβει, ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκε την προδίδει. 
Η λαχτάρα για εξουσία είναι ισχυρή. Ποιοι θα την επικρατήσουν τελικά;

Με κύριο συστατικό την συνεχόμενη αγωνία, το μυθιστόρημα κρατά τον αναγνώστη στην 
άκρη της κάθε σελίδας. Η επαναλαμβανόμενη δράση αναμειγνύεται με τα συναισθήματα 
της Μάρε παίζοντας σε πολλούς άξονες: την αγάπη, την ανάγκη για επανάσταση, την 
επιθυμία για δικαιοσύνη και ειρήνη. Συνδυάζει την φιλία με την τιμή, την αγάπη με την 
δόξα, και την αφοσίωση με τα προσωπικά θέλω. Παρότι μεγάλο σε μέγεθος, η πλοκή είναι 



εμπλουτισμένη με πολλή φαντασία και δράση.
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