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Γέλασα τόσο πολύ! Γέλασα με την καρδιά μου, και απόλαυσα κάθε σελίδα του δεύτερου
βιβλίου της σειράς "Φυτά στη μόδα" με τον τίτλο "Μοντέλο για κλάματα". Αν και απέχω
αρκετά χρόνια -δεν θ' αποκαλύψω πόσα φυσικά - από το ηλικιακό φάσμα της εφηβικής
λογοτεχνίας, ομολογώ ότι επιλέγω κατα καιρούς πολλά μυθιστορήματα που απευθύνονται
σε αυτές τις ηλικίες, για να χαλαρώσω, να διασκεδάσω, ν' αναπολήσω τη δίνη μέσα στην
οποία έχουν την εντύπωση ότι  βρίσκονται όλοι οι  νέοι στα άχαρα χρόνια της εφηβείας.
Είναι  τα  χρόνια  εκείνα  που  οι  αλλαγές  στο  σώμα  τους,  στον  ψυχισμό  τους,  στην
προσωπικότητά τους,  προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και  εκρήξεις.  Είναι  τα χρόνια
εκείνα που ο τσακωμός με την κολλητή σου σημαίνει το τέλος του κόσμου, μια ερωτική
απογοήτευση  οδηγεί  σε  απομόνωση για  μέρες  ολόκληρες  και  ατελείωτες  συζητήσεις  -
αναλύσεις για το τί έφταιξε, και η προσφώνηση "φυτό " είναι μια πληγή που ξεπερνά και τις
εφτά πληγές του Φαραώ μαζί. Αυτός ακριβώς λοιπόν είναι ο κόσμος της Χάριετ Μάνερς...

Η ηρωίδα μας είναι μια αλλόκοτη κοπέλα με αστείρευτες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις σε όλα
τα  γνωστικά  αντικείμενα.  Αγαπά  τη  μάθηση,  λατρεύει  να  μαθαίνει  νέα  πράγματα  και
αναλύει σε λίστες τί πρέπει να κάνει καθημερινά. Παρά το γεγονός ότι δεν τη συμπαθεί
σχεδόν  κανείς  στο  σχολείο,  η  φυσική  της  ομορφιά  την  οδηγεί  στην  πόρτα  ενός
πρακτορείου μοντέλων και σε μια σειρά τραγελαφικών καταστάσεων. Στο δεύτερο αυτό
μυθιστόρημα η Χάριετ μόλις έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις της, και ετοιμάζεται να περάσει
ένα σούπερ καλοκαίρι με την κολλητή της φίλη Νατ  και τον ιδιόρρυθμο φίλο τους Τόμπι.
Έχει χωρίσει εδώ και μήνες με το αγόρι της Νίκ και η θετή της μητέρα είναι έγκυος. Όλα
όμως  ανατρέπονται  όταν  μαθαίνει  ότι  η  φίλη  της  είναι  υποχρεωμένη  να  περάσει  τις
διακοπές της στο Παρίσι και παράλληλα η ίδια να ακολουθήσει μια μεγάλη επαγγελματική
πρόταση στο μακρινό Τόκιο. Όσο αξιαγάπητη κι αν είναι η γλυκιά Χάριετ δεν θα μπορέσει
ούτε  αυτή  τη  φορά  να  μείνει  μακριά  από  τις  περίφημες  γκάφες  της,  προσφέροντας
μοναδικές  στιγμές  γέλιου.  Και  ενώ  όλα  είναι  εναντίον  της  και  η  διαμονή  της  στην
πρωτεύουσα της Ιαπωνίας εξελίσσεται σε φιάσκο, τα γεγονότα αλλάζουν τροχιά ....

Η  συγγραφέας  Holly  Smale  έχει  μπει  στην εφηβική  ψυχολογία  στο  100%.  Φόρεσε  τα
παπούτσια  της  Χάριετ  και  έγραψε  άλλο  ένα  βιβλίο  γεμάτο  χιούμορ  και  σασπένς.  Οι
καταστάσεις που περιγράφονται δεν απέχουν καθόλου από όλα όσα ζουν οι απανταχού
έφηβοι.  Αγωνίες,  ανασφάλειες,  απογοητεύσεις,  τσακωμοί,  παρεξηγήσεις  και  ατελείωτα
νεύρα.  Μια  λέξη  είναι  ικανή  να  πυροδοτήσει  αλυσιδωτές  εκρήξεις  και  να  οδηγήσει  σε
παρερμηνείες.  Η  αίσθηση ότι  οι  γονείς  δεν  σ'  εμπιστεύονται,  η  σιγουριά  ότι  η  γονική
φροντίδα θα εξαφανιστεί με την εμφάνιση ενός μωρού, η βεβαιότητα ότι κανείς δεν αγαπά
αυτό που είσαι γιατί είσαι ότι χειρότερο, η ερωτική απόρριψη που σε αποκαρδιώνει, και η
διαμάχη  με  μια  αγαπημένη  φίλη  που  σε  διαλύει,  παρουσιάζονται  με  γλυκύτητα  και
διασκεδαστικό  τρόπο,  απενοχοποιώντας  όσους  συμμερίζονται  τα  συναισθήματα  της
ηρωίδας. 

Ταυτόχρονα περνάει μέσα από τους απολαυστικούς διαλόγους και τις αστείες σκέψεις της

http://logotexnikasokakia.blogspot.gr/


πρωταγωνίστριας όμορφα μηνύματα, όπως είναι η πίστη στις δυνάμεις μας, η αποδοχή
του εαυτού μας με τα προτερήματα και τα ελλατώματά μας, η ομορφιά της γνώσης και η
σπουδαιότητα  της  αγνής  φιλίας.  Οι  χαρακτήρες  είναι  μοναδικοί  και  συμπληρώνουν
απόλυτα  ο  ένας  τον  άλλον.  Ο καθένας  κουβαλά τη  δική  του  τρέλα και  προσπαθεί  να
επιβάλλει  τους δικούς του κανόνες στο παιχνίδι,  και  σύντομα οι  διαμάχες ξεκινούν.  Τα
μικρά  και  σύντομα  κεφάλαια  κάνουν  την  ανάγνωση  ευχάριστη  και  αναρίθμητες
πληροφορίες  που είναι  αποθηκευμένες  στο μυαλό της πρωταγωνίστριας και  ξεπηδούν
από το πουθενά προκαλούν απίστευτο γέλιο. 

Ένα βιβλίο γραμμένο στη γλώσσα των εφήβων, έξυπνο, σπιρτόζικο, σύγχρονο και άκρως
απολαυστικό... 
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