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Πρωταγωνιστές στην ταινία! 
Σέιλιν Γούντλεϊ στον ρόλο της Χέιζελ 
Γκρεΐς Λάνκαστερ 
 
 
 
 
 
 
 
Άνσελ Έλγκορτ στον ρόλο του Αυγούστου 
"Γκας" Ουότερς 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%8A
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%8A
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%8A


 Συγγραφέας 
 Ο Tζον Γκριν είναι πολυβραβευμένος συγγραφέας. Έργα του  έχουν 
συμπεριληφθεί στη λίστα ευπώλητων των New York, και έχει τιμηθεί με 
πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Μετάλλιο Printz και το βραβείο 
Edgar.Δύο φορές συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των τελικών 
υποψηφιοτήτων για το Λογοτεχνικό Βραβείο LA Times. 
 Ο Τζον ζει με τη σύζυγο και το γιο του στην Ινδιανάπολη, στην πολιτεία της 
Ιντιάνα. 
 

Τζον Γκριν 



Λίγα λόγια για το βιβλίο… 
"Είμαι ερωτευμένος μαζί σου", επέμεινε.  
 
"Είμαι ερωτευμένος μαζί σου και δε με ενδιαφέρει να στερήσω από τον εαυτό μου 
την απλή απόλαυση του να λέω αλήθειες. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου, και το ξέρω 
πως ο έρωτας είναι απλώς μια κραυγή στο κενό, πως η λήθη είναι αναπόφευκτη και 
πως είμαστε όλοι καταδικασμένοι, και θα έρθει η μέρα που ο κόπος μας θα γίνει 
ξανά σκόνη, ξέρω πως ο ήλιος θα καταπιεί τη μόνη γη που θα αποκτήσουμε, κι είμαι 
ερωτευμένος μαζί σου".  
 
Όταν η Χέιζελ συναντά τον Ογκάστους, ανακαλύπτει στο πρόσωπό του ένα αδελφό 
πνεύμα και μαζί του θα μοιραστεί τους φόβους, τα άγχη, τους προβληματισμούς της, 
αλλά και μια αγάπη που αγγίζει τις πιο μύχιες γωνιές της ψυχής τους.  
 
Οι δυο τους με ανατρεπτική αίσθηση του χιούμορ και ωμή ειλικρίνεια θα 
προσπαθήσουν να αναζητήσουν από κοινού προσωπικές απαντήσεις σε καθολικά 
ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης...  
 
Με μια γραφή που ξεχειλίζει από συναίσθημα αλλά και χιούμορ, ο Τζον Γκριν 
δημιουργεί ένα μυθιστόρημα γεμάτο συγκινήσεις.  
 
Μια ιστορία σκληρή αλλά και τόσο τρυφερή, όπως είναι και η ίδια η ζωή. 
 





ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.. 

• O John Green συλλαμβάνει έξοχα τις φωνές 
της νέας γενιάς. Αν και θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθει καταθλιπτικό, το βιβλίο είναι 
γεμάτο με χιούμορ και είναι γραμμένο με μια 
όμορφη απλότητα …  

                                                                    Jonh 



ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.. 

   "Μια χιουμοριστική και συγκινητική ιστορία 
αγάπης... Είναι τρομερά διασκεδαστικό βιβλίο… 
Καθώς και ένα «όχημα» εξερεύνησης της απώλειας 
και της θλίψης. Και όχι, δεν είναι τόσο απλά για τους 
έφηβους πάσχοντες από καρκίνο ... είναι για όλους".                                           

                                                                               Bliss 





ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ… 

• Ένα βιβλιο με έντονη την αίσθηση του χιούμορ και με 
ωμή ειλικρίνεια που σοκάρει. Ένα βιβλίο που μιλά για 
το πείσμα, τη γενναιότητα, τις μάχες που δίνουν 
καθημερινά οι άνθρωποι, που πολλές φορές δεν έχουν 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

•  Ένα βιβλίο, λοιπόν, για τη ζωή... όσο αυτή κρατάει για 
τον καθένα  και για εμάς. Ένα βιβλίο που θα μας κάνει 
να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας  για πολλά 
«προβλήματα» που θεωρούμε σοβαρά και θα 
ανατρέψει τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε. 

• Ένα μάθημα που χρειαζόμαστε όλοι. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 


