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 Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα 

τρία βιβλία της συγγραφέως, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΜΙΑΣ ΞΕΝΕΡΩΤΗΣ – ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΧΙ ΚΑΙ 

ΤΟΣΟ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ 

ΞΕΝΕΡΩΤΗΣ 2 – ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ ΠΑΡΤΙ ΓΚΕΡΛ, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΜΙΑΣ ΞΕΝΕΡΩΤΗΣ 3 – ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΧΙ ΚΑΙ 

ΤΟΣΟ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΠΟΠ ΣΤΑΡ, καθώς και το 

βιβλίο ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ ΞΕΝΕΡΩΤΗΣ 3 ½ - 

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΞΕΝΕΡΩΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.  



Πληροφορίες: 

Τίτλος: Το ημερολόγιο 

μιας ξενέρωτης 1 

Συγγραφέας: Ρέιτσελ Ρενέ 

Ράσελ 

Ημερομηνία 

έκδοσης: 

4/2010 

Σελίδες: 296 

Εκδοτικός 

οίκος: 



 Οι σελίδες όπως 

βλέπετε στην 

διπλανή εικόνα 
είναι 

σκιτσογραφημέ-

νες και 

μαυρόασπρες! 

Σε κάθε 

κεφάλαιο πάντα 

αρχίζει από μία 
καινούργια 

μέρα! 

http://el.book.wikia.com/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%BF_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%BF_1


 Η ΡΕΪΤΣΕΛ ΡΕΝΕ ΡΑΣΕΛ είναι δικηγόρος αλλά προτιμά να 

γράφει νεανικά βιβλία αντί για δικογραφίες. (Βασικά επειδή 

τα βιβλία έχουν πολύ περισσότερη πλάκα και οι πιτζάμες και 

οι παντόφλες με λαγουδάκια δεν επιτρέπονται στο 

δικαστήριο.) Κατάφερε να μεγαλώσει δύο κόρες και 

να βγει νικήτρια. Στα χόμπι της συγκαταλέγονται 

η καλλιέργεια μοβ λουλουδιών και η δημιουργία παντελώς 

άχρηστων χειροτεχνιών, όπως, για παράδειγμα, η 

κατασκευή ενός φούρνου μικροκυμάτων με ξυλάκια 

παγωτού, κόλλα και γκλίτερ. Η Ρέιτσελ μένει στην βόρεια 

Βιρτζίνια με ένα κακομαθημένο γιόρκι που την τρομοκρατεί 

καθημερινά, σκαρφαλώνοντας πάνω στο γραφείο του 

υπολογιστή της και πετώντας της γούνινα ζωάκια όταν 

γράφει. Και ναι, η Ρέιτσελ πιστεύει ότι είναι εντελώς ξενέρωτη. 



 



 Καινούριο σχολείο, καινούριος έρωτας, καινούριο 

ημερολόγιο για να γράφει τα πάντα η Νίκι. Η Νίκι 

Μάξουελ κρατάει ημερολόγιο για να καταγράφει το 

καθετί που συμβαίνει στη ζωή της, ειδικά από την 

ημέρα που πήγε στο νέο σχολείο με τους σνομπ 

συμμαθητές, τον επικό καβγά με τη μαμά της για 

ένα iPhone, τον ενθουσιασμό της για το σχέδιο και 

την τέχνη, και τη σχέση αγάπης-μίσους με το πιο 

δημοφιλές κορίτσι του σχολείου, τη Μακένζι, που θα 

είναι η κύρια αντίπαλος της Νίκι στο διαγωνισμό 

ζωγραφικής. 

 Ακολουθώντας τα χνάρια του Σπασίκλα, η Ξενέρωτη 

είναι εδώ για να ξετρελάνει με τις περιπέτειές της όλα 

τα κορίτσια! 

 
  



Νίκι 

Μάξουελ  

Mακένζι 

Χόλιστερ 

Η 

δημοφιλής 

του 

σχολείου 

Φίλες της 

Νίκι 

Ζόι Κλόι 



Μπράντον 

Ο φίλος 

της Νίκι 

Γιαγιά 

της Νίκι 

Μαμά & 

Μπαμπάς 

της Νίκι 

Μπριάννα  

Η αδελφή 

της Νίκι 



 Νίκι: Είναι η ΞΕΝΕΡΩΤΗ καινούργια μαθήτρια στο 

ιδιωτικό σχολείο. Είναι στη δευτέρα τάξη του 

γυμνασίου . Μία μέρα όταν η μητέρα της γύρισε 

σπίτι από το εμπορικό κέντρο είπε στην Νίκι ότι 

της αγόρασε ένα σπέσιαλ δώρο για την αρχή 

της νέας σχολικής χρονιάς. Εκείνη νόμιζε πως η 

μητέρα της, της πήρε ένα από τα άπαικτα 

iPhone που έχουν οι συμμαθητές της. Αλλά η 

ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΗ μητέρα της, τελικά, της αγόρασε 

ένα ΗΛΙΘΙΟ βιβλίο με 288 ΑΔΕΙΕΣ σελίδες!! 



 



 Μακένζι: Eίναι η πιο δημοφιλής κοπέλα της 

δευτέρας γυμνασίου. Έχει ξανθά μαλλιά και 

γαλανά μάτια και ντύνεται σαν να γυρνάει 

από φωτογράφιση για το εξώφυλλο του 

TeenVogue(περιοδικό). Είναι μέλος στην 

κλίκα των ΔΗ.ΘΕ.Ν(Δημοφιλείς Θεοί & 

Ντίβες) του Γουέστσεστερ. Όλοι –εκτός 

φυσικά από την Νίκι- υποκύπτουν αμέσως 

στην πανίσχυρη υπνωτιστική γοητεία της. 





http://www.youtube.com/watch?v=TJ6mBdYZvpc   

http://www.youtube.com/watch?v=TJ6mBdYZvpc
http://www.youtube.com/watch?v=TJ6mBdYZvpc


Είναι 

απίστευτο και 

τα έχω 

διαβάσει όλα!! 

Το βιβλίο έχει 

πολύ πλάκα και 

είναι 

καταπληκτικό!! 

Είπα πως θα το 

έπαιρνα για την 

μικρή μου 

αδελφή, μα στο 

τέλος το πήρα 

για μένα!  



 Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης είναι 

ένα βιβλίο που το αγαπούν όχι μόνο 

μικροί αλλά και μεγάλοι! 

 Έχει πάρα πολλή πλάκα, όπως και 

αρκετή φαντασία!  

 Το λεξιλόγιο είναι πολύ απλό και οικείο.  

 Ταιρίαζει απόλυτα στην ηλικία μας, 

αφού η Νίκι είναι δευτέρα Γυμνασίου. 

 

 



Αυτό που μας άρεσε περισσότερο από 

το βιβλίο είναι ότι μας βάζει κυρίως στη 

θέση του πρωταγωνιστικού ρόλου της 

Νίκι Μάξουελ και στους υπόλοιπους 

ρόλους. Επίσης, το βιβλίο μας άρεσε 

γιατί μας μεταφέρει σε έναν άλλο, 

διαφορετικό κόσμο και σχολείο από 

αυτόν που ζούμε καθημερινά! 



Μαρία: Η Κλόι  

 Ιφιγένεια: Η Ζόι 
 

Γιατί και οι δύο είναι οι καλύτερες φίλες 

της Νίκι που πάντα την στηρίζουν και 

που όποτε η Νίκι έχει κάποιο πρόβλημα 
την συμβουλεύουν!! 




