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Γράφει η Αλεξάνδρα Καραλή

Νομίζω ότι στο βιβλίο αυτό το Game of Thrones συναντά τους Αγώνες Πείνας. Διαβάζοντάς
το αισθάνθηκα ότι η Victoria Aveyard έχει πάρει πολλά στοιχεία από αγαπημένες ιστορίες 
δημιουργώντας όμως κάτι νέο και πολύ πολύ ενδιαφέρον. 

Περιληπτικά αναφέρω τα εξής: στον κόσμο της Μάρε Μπάροου υπάρχουν δύο 
''κατηγορίες'' ανθρώπων, αυτοί που έχουν κόκκινο αίμα και αυτοί που έχουν ασημένιο 
αίμα. Αυτοί που έχουν ασημένιο αίμα είναι υπεράνθρωποι με εκπληκτικές ικανότητες, που 
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 στο λαό της.

Πρόκειται για ένα νεανικό μυθιστόρημα με φαντασία και αγωνία, όπου ο ρομαντισμός 
συγκρούεται με την επανάσταση και η εξουσία μονομαχεί με τη δικαιοσύνη. 

Το τέλος του βιβλίου είναι εκπληκτικό. Και μόνο γι' αυτό αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία!

Μην περιμένετε λοιπόν.

Διαβάστε το!



Υ.Γ. Αν η Μάρε Μπάροου (η ηρωίδα του βιβλίου) είναι η κόκκινη βασίλισσα, τότε σίγουρα η 
Victoria Aveyard (η συγγραφέας του βιβλίου) είναι η βασίλισσα των παραμυθιών!

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Victoria Aveyard γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μία μικρή 
πόλη της Μασαχουσέτης, στις ΗΠΑ. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες για σπουδές, πήρε 
πτυχίο στην συγγραφή σεναρίου από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια και κατοικεί 
πλέον εκεί. Εργάζεται ως συγγραφέας και σεναριογράφος και το χρησιμοποιεί ως 
δικαιολογία για να διαβάζει πολλά βιβλία και για να παρακολουθεί πολλές ταινίες. Η 
Κόκκινη Βασίλισσα είναι το πρώτο της βιβλίο. Περισσότερα για τη συγγραφέα θα βρείτε 
στην προσωπική της ιστοσελίδα www.victoriaaveyard.com. 
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