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Στο βασίλειο της Νόρτας, πολιτικές πεποιθήσεις, φυλή ή γένος δεν έχουν καμία σημασία – τα πάντα 
καθορίζονται από το αίμα. Οι Ασημένιοι, υπεράνθρωποι με εκπληκτικές ικανότητες και ασημένιο 
αίμα, κυριαρχούν και κυβερνούν τους απλούς Κόκκινους, χρησιμοποιώντας τους ως στρατιώτες, 
εργάτες και υπηρέτες.

Η Μάρε, μια δεκαεπτάχρονη Κόκκινη, προσπαθεί να επιζήσει σε μια κοινωνία που της 
συμπεριφέρεται σαν να είναι ένα τίποτα. Όταν, χωρίς τη θέλησή της, αποκαλύπτεται μπροστά στον 
Βασιλιά και στους Ασημένιους ευγενείς ότι έχει και αυτή υπεράνθρωπες δυνάμεις, η ζωή της 
αλλάζει. Έγκλειστη στο βασιλικό παλάτι και αρραβωνιασμένη με έναν Ασημένιο πρίγκιπα, πρέπει να
μάθει να κινείται ανάμεσα στις ίντριγκες της αυλής, να χειριστεί το δώρο μιας υπερδύναμης που την 
ξεπερνά, ν’ αντιμετωπίσει τον έρωτα που γεννιέται μέσα της και ν’ αναγνωρίσει τους εχθρούς της για
να καταφέρει να φέρει την ελευθερία στον λαό της.

Δεν υπάρχει τίποτα κακό να διαβάζει κάπου – κάπου ένας ενήλικας βιβλία ΥΑ λογοτεχνίας. 
Ιδιαίτερα όταν αυτά διαβάζονται απνευστί όπως η «Κόκκινη Βασίλισσα» το πρώτο βιβλίο της 
τριλογίας της Victoria Aveyard.

Αν θες να κατατάξεις το βιβλίο σε ένα μόνο είδος, μάλλον είναι λίγο δύσκολο. Ουσιαστικά πρόκειται
για μία μίξη δυστοπίας, όσον αφορά την κοινωνία στην οποία μεταφερόμαστε που είναι χωρισμένη 
ανάμεσα στους Ασημένιους και τους Κόκκινους, και επιστημονικής φαντασίας, αν αναλογιστούμε 
τις δυνάμεις που κατέχουν οι Ασημένιοι, κάτι σαν X-Men, με ικανότητες να ελέγχουν το μυαλό, να 
θεραπεύουν και να χειραγωγούν τα στοιχεία της φύσης.

Η κεντρική ηρωίδα είναι ένας ελκυστικός και έξυπνος χαρακτήρας, που κάποιες φορές παίρνει 
λάθος αποφάσεις αλλά της περισσεύει η δύναμη και η αποφασιστικότητα. Μία Κόκκινη που από 
ένα γύρισμα της τύχης έχει δυνάμεις που δεν θα έπρεπε. Ο κίνδυνος καραδοκεί σε κάθε γωνία. 
Είναι  περιτριγυρισμένη από εκείνους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές της και 
αυτούς που τη φοβούνται.

Η ιστορία είναι γεμάτη ανατροπές, προδοσίες και ίντριγκα. Πραγματικά δεν μπορείς να εμπιστευτείς
κανέναν σε αυτό το βιβλίο, καθώς όλοι το μόνο που επιδιώκουν είναι ο θρόνος και θα κάνουν ό,τι 
χρειαστεί για να τον πάρουν. Μια ιστορία για το ψέμα, την εξαπάτηση και το να χρησιμοποιείς τους 
άλλους για να εξυπηρετήσεις τους δικούς σου σκοπούς.
Το βιβλίο είναι αρκετά διασκεδαστικό. Έχει αρκετές θεαματικές σκηνές δράσης, μια συναρπαστική 
κορύφωση και έβαλε τα θεμέλια για τις συνέχειες που πρόκειται να έρθουν. Τα κοινωνικά ζητήματα 
που παρουσιάζονται στο βιβλίο δεν συγκαλύπτονται από τους εκκολαπτόμενους έρωτες – όπως 
συμβαίνει σε πολλά βιβλία του είδους – ενώ αρκετά καλό ήταν και το κτίσιμο του κόσμου, κάτι που 
πάλι δεν βλέπουμε συχνά σε δυστοπικά ΥΑ μυθιστορήματα.
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