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Γράφει η Αναστασία Ευσταθίου

Αν τα βιβλία είχαν δείκτη ευφυΐας, τότε τα Φυτά στη Μόδα θα ξεπερνούσαν το 120. Το 
Φυτά στη Μόδα της Holly Smale από τις εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ είναι παγκόσμιο 
μπεστ σέλερ. Ένα βιβλίο χείμαρρος. Είναι σαν να περνάς ωραίες ώρες παρέα με έναν 
πανέξυπνο άνθρωπο. Εκπλήσσεσαι από την αφήγηση για τον τρόπο που βιώνει τη ζωή 
του. Χαμογελάς με τις άπειρες γνώσεις του για τον κόσμο και μειδιάς με την έλλειψη 
δεξιοτήτων στον χειρισμό των προσωπικών του σχέσεων.
Ο πανέξυπνος αυτός άνθρωπος δεν είναι άλλος από τη δεκαπεντάχρονη Χάριετ Μάνερς, 
την πρωταγωνίστρια του βιβλίου. Η ίδια αυτοαποκαλείται φυτό, σπασίκλα δηλαδή, άριστη 
στις επιστήμες με μειωμένο, όμως, αυτοσυναίσθημα. Οι σχέσεις της με τους συνομηλίκους
της συνεχώς διαταράσσονται και είναι ασταθείς. Είναι η ίδια υπεύθυνη ή φταίνε οι άλλοι 
που την κοιτούν με βλέμμα σαν να λένε ότι είναι «αφύσικη»;
«Δεν είμαι πια η παλιά, αγχωμένη Χάριετ. Είμαι άνετη. Είμαι ήρεμη». Σε μια απολαυστική 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση την ακολουθούμε στην πορεία ενηλικίωσής της στην πορεία 
που η γυναίκα παίρνει τη σκυτάλη από το κακοβαλμένο άγαρμπο κορίτσι που στην ηλικία 
αυτή αδυνατεί να αναγνωρίσει τις δυνατότητές της. Είναι μοναχοκόρη, ζει με τον πατέρα 
και τη μητριά της και δεν έχει την καλύτερη εικόνα για τη ζωή της και τον εαυτό της. Μέσα 
από ευτράπελα και χιουμοριστικά επεισόδια την ακολουθούμε στα νέα μονοπάτια των 
επιλογών της. Καμία σχέση δεν έχουν αυτά τα μονοπάτια με τον κόσμο των βιβλίων και 
των γνώσεων που συναντά στα βιβλία που κυριολεκτικά καταβροχθίζει. «Αγγλίδα 
Μαθήτρια Φέρνει τα Πάνω Κάτω στον Κόσμο της Μόδας». Είναι ο τίτλος άρθρου για τη 
Χάριετ, καθώς ένα πρακτορείο μοντέλων την ανακαλύπτει. Το εισιτήριο για την πασαρέλα, 
αποδεικνύεται για την ίδια μια κακοπαιγμένη παράσταση με την Χάριετ να κλέβει το όνειρο 
της φίλης της Νατ. Αποτέλεσμα η Νατ να τη μισήσει θανάσιμα. Δεν είναι εύκολο να σταθεί 
κανείς στο κόκκινο χαλί με τους προβολείς όλους στραμμένους πάνω του. Θα τα καταφέρει
η Χάριετ; Θα καταφέρει να διαβεί τη γέφυρα της συμφιλίωσης και να γίνουν πάλι φίλες με 
τη Νατ;



Ένα βιβλίο που θα αγκαλιάσουν οι έφηβοι αναγνώστες. Μιλά για την αξία της συγνώμης, 
για τη φιλία, τη συνεργασία και τα όνειρα των νέων. Αποπνέει φρεσκάδα, ζωντάνια, τον 
παλμό της ζωής, της πραγματικής ζωής, καθώς η Χάριετ είναι η έφηβη της διπλανής 
πόρτας με τα πληγωμένα όνειρα.
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