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Γράφει η Νικολέτα Κατσιούλη

Η Μπλερ Γουίν είναι μόλις δεκαεννιά. Ζούσε στην επαρχία αλλά, όταν πέθανε η μητέρα 

της, αναγκάστηκε να αφήσει το σπίτι της και να μετακομίσει με τον πατέρα της και την 

καινούργια του σύζυγο στο τεράστιο παραθαλάσσιο σπίτι τους, στη Φλόριντα. Όμως δεν 

είναι προετοιμασμένη γι' αυτή την αλλαγή και ξέρει ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να κολλήσει 

σε αυτό το περιβάλλον. 

Κι επιπλέον, έχει και τον σέξι γιο της νέας συζύγου, με τον οποίο την αφήνει ο πατέρας της

όλο το καλοκαίρι, ενώ εκείνος φεύγει με τη γυναίκα του για το Παρίσι. Ο Ρας Φίνλεϊ είναι 

κακομαθημένος αλλά και κούκλος και της παίρνει τα μυαλά. Η Μπλερ, ίσως ο μόνος 

απαγορευμένος καρπός στη ζωή του Ρας, ξέρει ότι δεν θα της βγει σε καλό αν μπλέξει μαζί

του. Είναι περπατημένος κι έχει μυστικά που εκείνη ξέρει ότι μπορεί να μην καταφέρει ποτέ

να ξεσκεπάσει. Παρ' όλα αυτά αφήνεται...στα βαθιά. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΌΣ

Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ:

Η Μπλέρ Γουίν είναι 19 ετών , πρόσφατα έχασε τη μητέρα της από καρκίνο και σύντομα

θα  είναι  άστεγη  αν  ο  πατέρας  της  ,που  την  είχε  εγκαταλείψει  πριν  πέντε  χρόνια  ,

δεν συμφωνήσει να την βοηθήσει.  Τελικά εκείνος συμφωνεί  και  της λέει  να πάει  σε μια

διεύθυνση στη Φλόριντα. Όταν η Μπλέρ φτάνει σε αυτό το σπίτι σύντομα ανακαλύπτει ότι

ο πατέρας της δεν είναι εκεί και σαν να μην έφτανε αυτό, το σπίτι ανήκει στο γιο της νέα

συζύγου του πατέρα της , τον Ρας .

Ο Ρας είναι πιθανώς ο πιο σέξι κακός ετεροθαλής αδελφός που υπάρχει στο κόσμο και ο



γιος του  ντράμερ-θρύλου Ντήν Φίνλει  του συγκροτήματος Slacker  Demons .  H Μπλέρ

άμεσα αντιλαμβάνεται πως αυτός δεν είναι ο κόσμος για εκείνη , αλλά με $ 20 στο όνομά

της και χωρίς κάυσιμα ,είναι  στο έλεος του Ράς μέχρι  να μπορέσει  να κερδίσει  αρκετά

χρήματα για να μπορέσει να μετακομίσει σε δικό της χώρο .

Αυτή η ιστορία ήταν εντελώς εθιστική από την πρώτη σελίδα έως την τελευταία .Το να πω

ότι το καταβρόχθισα θα ήταν μια συγκρατημένη περιγραφή . Το βιβλίο αυτό τα είχε όλα :

Έρωτα...  Δράμα...  Ζήλια...  Μια  αξιαγάπητη  ηρωίδα ...  Βάθος  ...Ένα  ήρωα για  να  σου

τρέχουν τα σάλια ... Ανάπτυξη χαρακτήρων ... Ονομάστε το και αυτό το βιβλίο το είχε!

Απλά λάτρεψα το Ράς. Είναι η νέα μου ψύχωση.Η συμπεριφορά του κακού παιδιού , η

προστατευτική του στάση ,  και  οι  δεξιότητες  του στο κρεβάτι  μου έφεραν κυριολεκτικά

πεταλούδες στο στομάχι. 

Προσπάθησε  πραγματικά  σκληρά  να  κρατήσει  αποστάσεις  από  τη  Μπλέρ  και  ακόμα

περισσότερο να την ωθήσει μακριά του , καθιστώντας τη σεξουαλική του ζωή με άλλες

γυναίκες  ,  γνωστή  στον  κόσμο  όλο.  Έχοντας  σκοτεινά  μυστικά  που  ο  ίδιος  δεν  είναι

πρόθυμος να μοιραστεί  με κανένα πόσο μάλλον με τη Μπλερ που είναι  μια γλυκιά και

αθώα κοπέλα και εντελώς εκτός ορίων .για εκείνον... Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε ...

Η Μπλέρ από την άλλη πλευρά , ήταν ό,τι αγαπώ σε μια ηρωίδα. Μπορούσε να φροντίσει

τον  εαυτό  της,  άλλωστε  ήταν  κάτι  που  είχε  κάνει  όλη  τη  ζωή  της  ,  ήταν  δυνατή και

ανεξάρτητη. Παραμένει αθώα αν και έχει περάσει μια προσωπική κόλαση , κάνοντάς την

να μεγαλώσει πολύ πιο γρήγορα από ό, τι ένας δεκαεννιάχρονος θα έπρεπε. Ωστόσο ,

παρά τα όσα είχε περάσει ποτέ δεν παραπονέθηκε και πάντα προσπαθούσε να πάρει το

καλύτερο από ό, τι η ζωή έριχνε το δρόμο της . Ήταν ένας αξιοθαύμαστος χαρακτήρας

,αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε .

Το πράγμα που μου άρεσε περισσότερο σχετικά με αυτούς τους δύο χαρακτήρες είναι ότι ο

παράγοντας έρωτας με την πρώτη ματιά δεν τέθηκε σε ισχύ. Κάτι που κάνει τα πάντα πολύ

πιο ρεαλιστικά. 

Η  σεξουαλική  ένταση  ,  η  χημεία  ,  οι  συναισθηματικές  συνδέσεις  ,  οι  βασανισμένοι

χαρακτήρες , οι ανατροπές , έκαναν την ιστορία απλά καταπληκτική.
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