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Η δεκαεξάχρονη Λόρεθ Πικ ζει με τη μητέρα και τον εφτάχρονο αδελφό της στην Αγγλία. 
Είναι εσωτερική στο σχολείο και ζουν μονάχα μαζί τα Σαββατοκύριακα. Η Λόρεθ έχει 
αναλάβει πολλές ευθύνες, παρόλο το εκ γενετής πρόβλημα με την όρασή της. Από το να 
κρατά τον αδελφό της όταν η μητέρα της λείπει έως να απαντά στα mail του συγγραφέα 
πατέρα της. Οι δικοί της δεν την κανακεύουν. Αντίθετα, τη μεγαλώνουν σαν να μην έχει 
κανένα πρόβλημα. Μα πέρα από την υπευθυνότητα, την ωριμότητα για την ηλικία της έχει 
και τσαγανό. «Όταν μαθαίνεις κάτι με τον δύσκολο τρόπο δεν το ξεχνάς ποτέ», μια φράση 
που συχνά επαναλαμβάνει η μητέρα και την έχει κάνει κτήμα της η Λόρεθ.  
Όταν ο πατέρας της δεν απαντά στα τηλέφωνα κι εξαφανίζεται μυστηριωδώς, αποφασίζει
να ταξιδέψει από την Αγγλία στη Νέα Υόρκη για να παραλάβει το χαμένο σημειωματάριό
του που βρήκε ένας άγνωστος. Χωρίς πολύ να το σκεφτεί και με ατρόμητη αυτοπεποίθηση
για την απόφασή της αυτή, παίρνει και τον μικρό Μπέντζαμιν, τον αδελφό της μαζί, και τον
Σταν το λούτρινο κοράκι σε αυτό το ταξίδι αστραπή, που βέβαια, οι γονείς της δεν αγνοούν.
Οργανώνει και την πιο μικρή λεπτομέρεια, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που
θα εκτεθεί αυτή και ο αδελφός της στην άγνωστη ήπειρο, τους ανθρώπους που θα έρθει σε
επαφή και  τις  καταστάσεις  που  δημιούργησε  με  την  απόφασή της  αυτή.  Με  πολύτιμο
βοηθό τον αδελφό της, μιας κι αυτή δεν βλέπει, καταφέρνει να ακολουθήσει το ένστικτό
της,  να  αποκρυπτογραφήσει  σελίδες  από  το  σημειωματάριο  του  πατέρα  της,  να
περπατήσει στα μονοπάτια του μυαλού του συγγραφέα, να γλιτώσει από όλους εκείνους
που θέλουν να τη βλάψουν για να της αποσπάσουν πολύτιμα αντικείμενα που κρύβει ο
πατέρας της. 

Η Λόρεθ δεν αρκείται στις πέντε αισθήσεις. Όπως λέει η ίδια «Υπάρχουν λοιπόν κι άλλες,
και,  όχι,  δεν μιλάω για την έκτη αίσθηση,  την επιπλέον Αισθητηριακή Αντίληψη… Είναι
λοιπόν φανερό ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μια απίστευτη ποικιλία από εξαιρετικά χρήσιμες 
δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, μόνο που, πιστέψτε με, αν είσαι τυφλός δεν
σε βοηθάνε να βλέπεις» 

Το  βιβλίο  είναι  γραμμένο  στην  πρωτοπρόσωπη  γραφή.  Αφηγείται  η  πρωταγωνίστρια
Λόρεθ όλες τις περιπέτειες του παράτολμου ταξιδιού της. Έχει αμεσότητα και καλό ρυθμό.
Η αφηγήτρια Λόρεθ καταφέρνει  με τη φρεσκάδα των νιάτων της να μας μεταφέρει  στο
συναρπαστικό ταξίδι της και να ζήσουμε μαζί την περιπέτεια εξιχνίασης του μυστηρίου της
εξαφάνισης του αγαπημένου της πατέρα. Ένα βιβλίο με απρόσμενο τέλος. Μια περιπέτεια
που  εκτυλίσσεται  σε  13  κεφάλαια  και  μέχρι  την  τελευταία  σελίδα  κρατά  αμείωτο  το
ενδιαφέρον  του  αναγνώστη.  Έχει  εντάσεις  και  ανατροπές.  Είναι  σύγχρονο,  έξυπνο  με
χιουμοριστικές  στιγμές.  Θίγονται  μεγάλα κοινωνικά ζητήματα,  σαν αυτό  του κοινωνικού



αποκλεισμού  λόγω  της  διαφορετικότητας,  τις  σχέσεις  των  μελών  της  οικογένειας,  την
αγωγή  που  βασίζεται  στην  υπευθυνότητα,  τους  κινδύνους  που  ελλοχεύουν  από  το
διαδίκτυο. Αξίζει να διαβαστεί και για τις φιλοσοφικές ανησυχίες και τους προβληματισμούς
που θέτει.  
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