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Βook Review: Η μαγεία της αγάπης – Johanna 

Lindsey 
 Έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για το τέταρτο 

 βιβλίο της σειράς Malory - Anderson Family, το 

 οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Elxis. Θα 

 τολμήσω να ομολογήσω πως μέχρι τώρα είναι 

το  αγαπημένο μου και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα 

 εκ μέρους της Johanna Lindsey, αν σκεφτούμε 

 πως έχει προηγηθεί το δεύτερο βιβλίο της σειράς 

      “Τυφλή 

Αφοσίωση” με τον μοναδικό Άντονι Μάλορι. 

Στη “Μαγεία της αγάπης” η ιστορία έχει ως αφετηρία την ετοιμόγεννη Τζορτζίνα 

Άντερσον-Μάλορι, ηρωίδα του τρίτου βιβλίου της σειράς “Ο κουρσάρος της καρδιάς 

μου”. Καθώς η οικογένεια Μάλορι περιμένει τη γέννα, τα νέα για την άφιξη των πέντε 

αδερφών Άντερσον αναστατώνουν τους ήρωες και ιδιαιτέρως τη νεαρή Έιμι, κόρη του 

Έντουαρντ Μάλορι. Η νεαρή λαίδη, έξι μήνες νωρίτερα, είχε πρωτογνωρίσει τα αδέρφια 

της νέας της θείας και ένας συγκεκριμένος άντρας της έκλεψε την καρδιά. Η ίδια η Έιμι 

κατανοεί πως ο Γουόρεν Άντερσον είναι ο χειρότερος άντρας που θα μπορούσε να 

ερωτευτεί. Όχι μόνο γιατί ήθελε να κλείσει φυλακή τον αγαπημένο της θείο, αλλά 

κυρίως λόγω της ψυχρής, σχεδόν αντικοινωνικής, συμπεριφοράς του απέναντι στις 

γυναίκες. Ο Γούορεν αδιαφορεί εντελώς για την Έιμι, ωστόσο δε ξέρει πως εκείνη είναι 

αποφασισμένη, όχι μόνο να τον παντρευτεί, αλλά και να φέρει τη χαμένη ευτυχία στη 

ζωή του. Τι γίνεται όμως όταν οι απόψεις της  Έιμι για το γάμο είναι εξαιρετικά 

απόλυτες; 

Παραδέχομαι πως η επιρροή του Άντονι και του Τζέιμς καθυστέρησαν αρκετά την 

ανάγνωση του συγκεκριμένου βιβλίου. Ίσως η συγγραφέας γνώριζε πόσο καθοριστικά 

θα επηρέαζαν τους αναγνώστες της οι προηγούμενοι ήρωες της και γι’ αυτό τους 

κατέστησε στο επίκεντρο στα πρώτα κεφάλαια αυτού του βιβλίου. Ωστόσο, ο 
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εξαιρετικά ψυχρός και αποστασιοποιημένος χαρακτήρας του Γούορεν και η επίμονη, 

γεμάτη πάθος Έιμι δε μου άφησαν περιθώριο να μη γοητευτώ. 

Η εξέλιξη στην πένα της Johanna Lindsey είναι εμφανέστατη, κυρίως γιατί καταφέρνει 

να χτίσει μια συμπεριφοριστική γλώσσα στην Έιμι η οποία συνδυάζει την αθωότητα 

που προβάλει στην οικογένεια της και την τολμηρή σαγήνη απέναντι στον Γούορεν. 

Μου άρεσε ιδιαιτέρως το ότι παρακολουθούμε στενά τις ζωές των υπολοίπων μελών 

των οικογενειών Μάλορι-Άντερσον, ενώ η Lindsey δίνει βαρύτητα –για πρώτη φορά 

τόσο έντονα- και προσοχή στις ψυχογραφικές διακυμάνσεις και την κινησιολογία των 

ηρώων της. Ταυτόχρονα μας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν των 

οικογενειών, όπως για την καταγωγή της γιαγιάς Μάλορι. Χρήσιμη πληροφορία, καθώς 

στο έκτο βιβλίο της σειράς θα παίξει κομβικό ρόλο. 

Υπέροχο εξώφυλλο, αν και όχι τόσο εντυπωσιακό όσο εκείνο στην “Τυφλή Αφοσίωση”, 

και άρτια μετάφραση από την Αναστασία Καλλιοτζή. Ένα βιβλίο ιδανικό για τους 

λάτρεις του είδους. 

Είμαστε εν αναμονή του πέμπτου βιβλίου της σειράς, το οποίο αναφέρεται στον 

λατρεμένο κληρονόμο Ντέρεκ Μάλορι. 
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