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(Εμμανουηλίδης Γιάννης)
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη
Θεσσαλονίκη.
Ξεκίνησε να γράφει
μυθιστορήματα σε νεαρή ηλικία,
όταν οι γονείς του τού έκαναν
δώρο μια παιδική γραφομηχανή.
Θέλοντας να δώσει μελωδία και
ήχο στις ιστορίες του, ξεκίνησε
να παίζει πιάνο και σύντομα
κατάφερε να συνθέτει
ορχηστρική μουσική για να ντύνει
τα γραπτά του. Το 2012 ξεκίνησε
να αρθρογραφεί για διάφορους
ιστότοπους και στο προσωπικό
του blog, το οποίο διατηρούσε
έως το 2017.
Η αγάπη του για τον άνθρωπο,
τη φύση και τη ζωή τον ώθησε
να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία
και την ψυχολογία. Η φράση του
αγαπημένου του φιλοσόφου,
Σωκράτη, «ἕν οἶδα ὅτι οὐδέν
οἶδα» αποτελεί το κέντρο και το
απαύγασμα της κοσμοθεωρίας
του.

Ο Μάρτιν Κάμερον είναι ένας επιτυχημένος συγγραφέας αλλά δεν
καταφέρνει να γεφυρώσει την απόσταση με τον γιο του Κένεθ, ο
οποίος βουλιάζει κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο στο έρεβος
της μοναξιάς.
Τη μέρα που ο Κένεθ εγκαταλείπει το γραφικό Μέινχοουμ, ο
Μάρτιν ξεκινά τη συγγραφή του βιβλίου «Αφιερωμένο στον γιο
μου» στο οποίο καταθέτει σκέψεις και συναισθήματα που δεν
είχαν ειπωθεί. Μετά την ολοκλήρωση του κύκνειου άσματός του
ο διάσημος συγγραφέας κλείνει μια για πάντα τα μάτια του
αφήνοντας πίσω του έναν ανεξερεύνητο θησαυρό. Είκοσι χρόνια
αργότερα ο Κένεθ επιστρέφει στη γενέτειρά του για να
συμπαρασταθεί στη μητέρα του Νταιάν, η οποία του παραδίδει το
βιβλίο ξυπνώντας όλα εκείνα τα μορμολύκεια πλάσματα του
παρελθόντος που ο ίδιος, όμως, δεν είναι ακόμη έτοιμος να
αντιμετωπίσει.
Απογοητευμένος από τη ζωή του ψάχνει τον εαυτό του και
γίνεται συνεργός σε ένα περίεργο συναισθηματικό παιχνίδι
προσπαθώντας να λύσει γρίφους μέσα από τους ήρωες των
βιβλίων του πατέρα του, οι οποίοι τον κατευθύνουν στο φως.
Θα καταφέρει να βρει το κουράγιο να διαβάσει το βιβλίο και να
συγχωρήσει τον πατέρα του; Θα αναζωπυρώσει το πάθος για τη
γυναίκα που κάποτε αγάπησε και πριν από πολλά χρόνια έσφιγγε
στην αγκαλιά του;
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