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"Αν δεν υπήρχε αύριο", από τη Μαρία Τζιρίτα

Πεξίκελα ην βηβιίν απηό από πέξπζη! Μεηά ην "Μάηηα κνπ", ήζεια λα δσ πνην
ζα είλαη ην επόκελν βήκα ηεο Μαξίαο Τδηξίηα. Είρα αθνύζεη πνιιά γη'απηό ην
βηβιίν θαη ε αιήζεηα είλαη όηη δελ ήμεξα ηη λα πεξηκέλσ. Τν απνηέιεζκα κε
εμέπιεμε επράξηζηα...
Τέζζεξεηο άλζξσπνη, εληειώο ηπραία βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζηα
ραιάζκαηα ηεο American Bank, κεηά από βνκβηζηηθε επίζεζε. Ο άγλσζηνο
πνπ βξίζθεηαη καδί ηνπο, ιίγν πξηλ πεζάλεη ηνπο εκπηζηεύεηαη έλα κεγάιν
κπζηηθό. Έλα κπζηηθό πνπ ζα κεηαηξεςεη ην αύξηό ηνπο ζε θάηη απόιπηα
κεηξήζηκν. Γηα λα δείηε αθξηβώο πεξί ηίλνο πξόθεηηαη, δηαβάζηε ηα πξώηα
θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ παηώληαο εδώ.
Δε ζα δώζσ πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πινθή ηνπ βηβιίνπ, ηελ νπνία
ζα ραξαθηεξηδα ζίγνπξα ζπλαξπαζηηθή. Θα ζηαζώ όκσο ζην πόζν έληερλα ε
ζπγγξαθέαο αλαιύεη ζπκπεξηθνξέο, ζπκπιεξώλνληαο έλα κεγάιν γλσζηηθό
θελό ζην κέζν αλαγλώζηε. Πνιιέο θνξέο έρνπκε αλαξσηεζεί γηα δηθνύο καο
αλζξώπνπο "κα γηαηί θέξεηαη έηζη;". Σην βηβιίν απηό επηηέινπο παίξλνπκε ηελ
απάληεζή καο.

Μαζαίλνπκε ηα πξαγκαηηθά θαη ηα βαζύηεξα αίηηα

δηαθνξεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ην πην ζεκαληηθό, απνθηάκε έλα ρξήζηκν
εξγαιείν ζην λα εμεγήζνπκε, λα θαηαλνήζνπκε, λα δηθαηνινγήζνπκε θαη λα
αγαπήζνπκε πάιη από ηελ αξρή, όινπο απηνύο πνπ ζηε δσή καο έρνπλε

πιεγώζεη. Η ηθαλόηεηα ηεο Μαξίαο Τδηξίηα λα πεξηγξάθεη ηελ αλζξώπηλε
ςπρή επηβεβαηώλεηαη γηα κία αθόκε θνξά. Τνπο ήξσεο ηνπ βηβιίνπ ηνπο
έρνπκε όινη ζπλαληήζεη. Είλαη άλζξσπνη πνπ όινη έρνπκε γλσξίζεη. Είλαη νη
θίινη καο, νη εξσηηθνί καο ζύληξνθνη, ηα παηδηά καο, νη γνλείο καο, νη γείηνλέο
καο, κε όια ηνπο ηα πξσηεξήκαηα θαη όια ηνπο ηα ειαηηώκαηα θαη όινη καο
θαινύλ κε κία θξάζε: "Γλώξηζέ κε θαιύηεξα!".
Μέζα από απηό ην βηβιίν ζαύκαζα αθόκε πεξηζζόηεξν ηε Μαξία Τδηξίηα,
γηαηί, ζεβόκελε ηνλ αλαγώζηε ηεο, δελ έξρεηαη λα ηνπ ππνδείμεη ην πσο ζα
γίλεη επηπρηζκέλνο. Θεσξεί όηη ηνλ ηξόπν γηα θάηη ηέηνην ηνλ γλσξίδεη ήδε ν
ίδηνο. Απηό πνπ θάλεη εδώ ε ζπγγξαθέαο είλαη λα εμεγήζεη ην γηαηί ελώ όινη
γλσξίδνπκε ην δξόκν γηα ηελ επηπρία, ζπάληα παίξλνπκε ηελ απόθαζε λα ηνλ
βαδίζνπκε. Τη θηαίεη ινηπόλ θαη κέλνπκε αλελεξγνί; Απηό ην εξώηεκα πάηξλεη
απαληεζε ζην "Αλ δελ ππήξρε αύξην".
Τν βηβιίν απηό ην ιάηξεςα. Μνπ ράξηζε πνιιέο ζηηγκέο ζπλαηζζεκαηηθήο
θόξηηζεο, κε έθεξε αληηκέησπν κε δηθά κνπ πξνβιήκαηα, κε δηθέο κνπ
επηινγέο θαη όηαλ ην ηειείσζα, λαη, έθαλα θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζα ηα έθαλα
κόλν... "Αλ δελ ππήξρε αύξην". Ο "Γηάλλεο" ηνπ βηβιίνπ, αθξηβώο όπσο κνπ
είρε πεη ε Μαξία κέζσ ηνπ blog ηεο έρεη αξθεηά θνηλά κ'εκέλα... μεθηλώληαο
από ηνλ ηξόπν πνπ πίλεη ηνλ espresso, κέρξη ηελ αγάπε ηνπ ζην λα μελαγεί
αγαπεκέλα ηνπ πξόζσπα ζηελ Ιηαιία.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην βηβιίν θαη ηε ζπγγξαθέα κπνξείηε λα
βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ησλ εθδόζεσλ Ψπρνγηόο. Γηα λα δείηε ηελ παξνπζίαζε
ηνπ βηβιίνπ ζε βίληεν, παηήζηε εδώ. Επίζεο, ε Καηεξίλα, κία από ηνπο
ηέζζεξεηο ήξσεο ηνπ βηβιίνπ, έρεη ην δηθό ηεο blog. Παηήζηε εδώ γηα λα ην
επηζθεθηείηε!

