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Bloodlines III - Η Αλχημίστρια  

Bloodlines III - Η Αλχημίστρια 

της Richelle Mead 

Εκδόσεις Διόπτρα 

 

   Στο πρώτο βιβλίο η Σίντνεϊ Σέιτζ είναι Αλχημίστρια. Ανήκει στην ομάδα των ανθρώπων που καταγίνονται με τη 

μαγεία και μοχθούν για να γεφυρώσουν τους δύο κόσμους, των ανθρώπων και των βρικολάκων. Οι Αλχημιστές 

προστατεύουν τα μυστικά των βρικολάκων – και τις ανθρώπινες ζωές. 

 

   Όταν σηκώνουν τη Σίντνεϊ από το κρεβάτι της μες στη νύχτα, στην αρχή υποψιάζεται ότι την περιμένει τιμωρία 

για την περίπλοκη συμμαχία της με το νταμπίρ Ρόουζ Χάθαγουεϊ. Όμως αυτό που ακολουθεί είναι ακόμη 

χειρότερο. Η Τζιλ Ντραγκομίρ, αδερφή της Μορόι βασίλισσας Λίζα Ντραγκομίρ, αντιμετωπίζει ένα θανάσιμο 

κίνδυνο και τα Μορόι πρέπει να τη φυγαδεύσουν. Προκειμένου να μην ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος, η Σίντνεϊ 

καλείται να αναλάβει, ως φύλακας και προστάτιδα της Τζιλ, να παραστήσει τη συγκάτοικό της στο πιο 

απρόβλεπτο μέρος. Ένα ιδιωτικό σχολείο, στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια. Το τελευταίο πράγμα για το 

οποίο θέλει η Σίντνεϊ να κατηγορηθεί, είναι ότι συμπαθεί τους βρικόλακες. Και τώρα είναι αναγκασμένη να 

συγκατοικήσει με έναν απ’ αυτούς. 

 

   Στο δεύτερο, η ζωή της πριγκίπισσας Τζιλ Ντραγκομίρ βρίσκεται σε κίνδυνο. Δολοφόνοι επιδιώκουν να 

προκαλέσουν εμφύλιο στη βασιλική αυλή των Μορόι. Η Σίντνεϊ, καθώς θεωρείται πλέον υποδειγματική 

Αλχημίστρια, καλείται να προστατεύσει την πριγκίπισσα, παριστάνοντας τη συγκάτοικό της σ’ ένα ιδιωτικό 
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σχολείο στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια. Αλλά όσο δένεται με την Τζιλ, τον Έντι και τον Άντριαν, τόσο νιώθει 

να αμφισβητεί τις πανάρχαιες αλχημιστικές πεποιθήσεις. 

  

 

 

   Η ζωή της περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με τα μαγικά πειράματα που αποδεικνύουν ότι η ίδια μπορεί να 

είναι το κλειδί για να αποτραπεί η μετατροπή των ανθρώπων σε Στριγκόι. Και ενώ αισθάνεται πόσο ιδιαίτερη, 

μαγική και δυνατή μπορεί να είναι, φόβος κυριεύει τη ζωή της γι αυτές τις νέες αποκαλύψεις. 

 

   Μια καινούρια σχέση με το Μπρέιντεν, ένα όμορφο και έξυπνο αγόρι που δείχνει να ταιριάζει απόλυτα μαζί της, 

δίνει νέο νόημα στην καθημερινότητά της. Όμως, όσο τέλειος κι αν είναι φαινομενικά, μια νέα έλξη, μια νέα 
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περιπέτεια – απαγορευμένη για εκείνη – αναστατώνει τη ζωή της. Κι ένα μυστικό που απειλεί να καταστρέψει τον 

κόσμο των βρικολάκων, θα δοκιμάσει την αφοσίωσή της. Άραγε, να εμπιστευτεί τους Αλχημιστές ή την καρδιά 

της; 

 

   Στο τρίτο βιβλίο, βιώνοντας τα παρεπόμενα μιας απαγορευμένης στιγμής που τη συγκλόνισε συθέμελα, η 

Σίντνεϊ πασχίζει να βάλει ένα όριο ανάμεσα σε όσα της δίδαξαν οι Αλχημιστές και σε όσα την προστάζει η καρδιά 

της. 

 

   Τότε είναι που εντοπίζει τον άφαντο, αινιγματικό Μάρκους Φιντς, έναν πρώην Αλχημιστή, που ζει κυνηγημένος 

στις σκιές, ενώ η οργάνωσή της αρνείται την ύπαρξή του. Με τη βοήθεια του Μάρκους η Σίντνεϊ συνειδητοποιεί 

ότι η ομάδα στην οποία ήταν αφοσιωμένη ολόκληρη τη ζωή της, της έκρυβε την αλήθεια. Είναι δυνατόν το 

τατουάζ του χρυσού κρίνου να ασκεί επάνω της περισσότερη δύναμη από όσο νομίζει; 

 

   Καθώς προσπαθεί να καταλάβει τι σημαίνουν όλα αυτά, η Σίντνεϊ αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τις 

αυξανόμενες μαγικές δυνάμεις της για να εντοπίσει μια σατανική γυναίκα, η οποία έχει βάλει στόχο ισχυρές 

νεαρές μάγισσες. Μπορεί η χρήση της μαγείας να είναι αντίθετη σε όσα νόμιζε ότι πίστευε, αλλά διαπιστώνει ότι 

η μόνη της ελπίδα είναι να αποδεχτεί το ιδιαίτερο αίμα της, ειδάλλως μπορεί να γίνει το επόμενο θύμα. 

 

   Η προοπτική να χαράξει η Σίντνεϊ το δρόμο της είναι δυσκολότερη από ό,τι φανταζόταν. Ίσως αν αγνοήσει τη 

λογική – και ακολουθήσει την καρδιά της – να μπορέσει επιτέλους να βρει πού ανήκει. 

 

   Μετά την υπέροχη σειρά της Richelle Mead, Vampire Academy, η σειρά Bloodlines θα σας κόψει την 

ανάσα. 

 

   Η Σίντνεϊ, πιο δομημένη σαν χαραχτήρας, πιο αληθινή στη φανταστικότητα των πραγμάτων, είναι πιο 

οξυδερκής και πιο πνευματική. Θα τη βρείτε τελείως διαφορετική από τη Ρόουζ της σειράς του Vampire 

Academy. 

 

   Η ιστορία καθηλωτική, ζωντανή, σε συναρπάζει από τις πρώτες σελίδες. Άλλωστε η δεξιοτεχνία στη γραφή της 

Richelle είναι γνωστή και έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού στη φανταστική λογοτεχνία. 
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   Με βιβλία για έφηβους σε ηλικία και σε καρδιά, η φανταστική λογοτεχνία κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος 

του αναγνωστικού κοινού. 

 

   Με συναρπαστικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Στριγκόι, Νταμπίρ, Αλχημιστές, όμορφες και γλυκές ιστορίες 

αγάπης, περιπέτεια, γρίφους, μυστήρια, δολοπλοκίες και πολλά άλλα που θα σας αφήσω να ανακαλύψετε μόνοι 

σας στις σελίδες του.  

Και επειδή η ιστορία συνεχίζεται... Αναμένουμε με κομμένη την ανάσα! 

 

Μαίρη Ζαρακοβίτη 

 

 

 


