
 

«Έγραψα αυτό το βιβλίο όταν αποφάσισα να φωτογραφήσω την εποχή µου», 
λέει ο διεθνώς επιτυχηµένος συγγραφέας Paulo Coelho. Στο Ο νικητής είναι µόνος, 
το δωδέκατο µυθιστόρηµά του, ο Paulo Coelho καταπιάνεται για µια ακόµα φορά µε 
τα θέµατα που έχουν αποτελέσει έµπνευση για εκατοµµύρια ανθρώπους ανά τον 
κόσµο: την αναζήτηση του πραγµατικού µας εαυτού, το φόβο, το τίµηµα της φήµης 
και το πώς ο πλούτος, η υπερβολή και η ρηχότητα µπορεί να καταστρέψουν σχέσεις 
και πνευµατικές αξίες. 

Το Ο νικητής είναι µόνος είναι γεµάτο σκέψεις για την προσωπική δύναµη 
και τα αθώα όνειρα που χειραγωγούνται ή καταστρέφονται από την επιτυχία. 
Εκτυλίσσεται µέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, στον κόσµο της µόδας και του 
κινηµατογράφου, στο φεστιβάλ των Καννών. Ο Ιγκόρ, ένας επιτυχηµένος και 
πλούσιος Ρώσος επιχειρηµατίας, ψάχνει κάποιον να θυσιάσει στο όνοµα της αγάπης 
για να στείλει ένα µήνυµα στην πρώην γυναίκα του, την Εύα. Καθώς πάντα πίστευε 
ότι η ζωή του µαζί της ήταν µέρος ενός θεϊκού σχεδίου, της είχε πει ότι θα 
κατέστρεφε κόσµους ολόκληρους για να την ξαναφέρει κοντά του αν ποτέ την έχανε. 
Καθώς εκτυλίσσεται η ιστορία και εκτροχιάζεται η ηθική, έρχεται στην επιφάνεια η 
πάλη µεταξύ µιας δύναµης του κακού, που παίρνει σάρκα και οστά στο πρόσωπο 
ενός καθ’ έξη δολοφόνου, και της κοινωνίας. 

Γνωρίζουµε αυτούς που κινούν τα νήµατα από τα παρασκήνια στις Κάννες, 
δηλαδή την «Υπερτάξη» των παραγωγών, των ηθοποιών, των σχεδιαστών µόδας και 
των σουπερµόντελ, καθώς και τις επίδοξες στάρλετ, τους γεµάτους ελπίδες 
νεοφερµένους, τους σταρ που έχει πια περάσει η µπογιά τους και τους 
βαριεστηµένους µαϊντανούς. Ανάµεσα σε όλους αυτούς βρίσκεται και ο Τζέιβιτς 
Γουάιλντ, αποτυχηµένος ηθοποιός που φαινοµενικά είναι πλέον επιτυχηµένος 
ανεξάρτητος διανοµέας ταινιών αλλά στην ουσία συνδέεται µε ένα καρτέλ κοκαΐνης. 
Βρίσκεται επίσης η Μορίν, µια παραγωγός που φιλοδοξεί να µοιάσει στον Όρσον 
Ουέλς και προσπαθεί να προσεγγίσει τον Τζέιβιτς, καθώς στα µάτια της 
αντιπροσωπεύει το εισιτήριό της για τον κόσµο της Υπερτάξης. Ο Χαµίντ Χουσεΐν, ο 
σύζυγος της Εύας τα δύο τελευταία χρόνια, αστέρι της δυτικής υψηλής ραπτικής που 
χρησιµοποιεί τα πλούσια υφάσµατα και υλικά της µουσουλµανικής πατρίδας του στις 
δηµιουργίες του και που έχει έρθει στις Κάννες για να βρει υποστηρικτές για την 
καινούρια του ταινία. Η Ολίβια, η γοητευτική αθώα πλανόδια πωλήτρια, που η 
γλυκιά οµορφιά της στην αρχή στοιχειώνει τον Ιγκόρ, προτού του γεννηθεί η 
πεποίθηση ότι η αγνή ψυχή της τον συντροφεύει σαν φύλακας-άγγελος ενώ ο ίδιος 



σκοτώνει το ένα θύµα µετά το άλλο. Γύρω από όλους αυτούς κινείται ο Στάνλεϊ 
Μόρις, πρώην στέλεχος της Σκότλαντ Γιαρντ που έχει πια αποτραβηχτεί από την 
ενεργό δράση και ο επιθεωρητής Σαβουά, που σκέφτεται την καινούρια καριέρα που 
θα ανοιχτεί µπροστά του αν εξιχνιάσει τους φόνους που έχουν γίνει. 

«Από καταβολής κόσµου, ο άνθρωπος πιστεύει πως το να βρίσκεται κοντά σε 
κάτι άπιαστο και µυστηριώδες τον γεµίζει ευλογίες», λέει στον Χαµίντ ένας φίλος 
του. Έτσι λοιπόν, όλοι έχουν έρθει στις Κάννες για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να 
αναζητήσουν την τύχη τους και να πραγµατοποιήσουν τις παιδικές τους επιθυµίες, 
δηλαδή να φτιάξουν τον κόσµο και να ωφελήσουν την κοινωνία. Άραγε θα βρουν στο 
δρόµο τους ευλογίες ή την προδοσία; Μήπως όταν έρθουν πρόσωπο µε πρόσωπο µε 
τον κίνδυνο θα αφήσουν κατά µέρος την ανθρωπιά τους; Και ποιος είναι ο 
πραγµατικός «νικητής» του τίτλου; Ο καθ’ έξη δολοφόνος που ξεφεύγει, ή το νεαρό 
µοντέλο από την Αφρική που κάνει τη θαρραλέα επιλογή να µείνει πιστή στην 
ερωτική σύντροφο και µέντορά της, βάζοντας ίσως µε αυτόν τον τρόπο τέλος στην 
καριέρα της;  

Ενώ ο Ιγκόρ στήνει τις παγίδες του στο Ο νικητής είναι µόνος, ο Κοέλο 
υφαίνει µε µαεστρία τις ιστορίες των ηρώων του που µπλέκονται η µία µε άλλη και 
δίνει µια ιστορία γεµάτη βάθος, συναίσθηµα, διορατικότητα και κατανόηση, 
χαρακτηριστικά που τον έχουν κάνει να κερδίσει το θαυµασµό των αναγνωστών σε 
όλο τον κόσµο. 

http://www.livanis.gr/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%BF-
%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%9F-
%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-
%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-
%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_p-301973.aspx 

 

 


