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Είδος: Fantasy (τηλεοπτική σειρά)

  

 Παραγωγή: 2011-

  

Λίγα λόγια για τη σειρά:

  

Διανύουμε μία χρονιά που οι κινηματογραφιστές έχουν βαλθεί να επαναφέρουν στη ζωή των
θεατών κάτι από τη γοητεία των παλιών παραμυθιών. Ίσως και να έχουν αφουγκραστεί την
ανάγκη για επιστροφή στο αίσθημα παλιότερων εποχών, τότε που οι άνθρωποι ήταν
λιγότερο "λογικοί" και τα παραμύθια ήταν ένας λειτουργικός τρόπος να εξωτερικεύουν τη
μαγική όψη της ζωής.
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει σε εξέλιξη μία σχετικά καλογυρισμένη τηλεοπτική σειρά,
η οποία, με εφαλτήριο την ιστορία της Χιονάτης, μας ξεναγεί σε πλειάδα γνωστών
παραμυθιών. Διάφοροι ήρωες και αντιήρωες παρελαύνουν μπροστά από τις μικρές μας
οθόνες, συμπαρασύροντας μας σε έναν κόσμο, αν μη τι άλλο, ονειρικό.

  

Η Χιονάτη, η Κοκκινοσκουφίτσα, η Σταχτοπούτα, ο Χανς και η Γκρέτελ, ο Τρελοκαπελάς
από το "Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων" και ένα σωρό άλλοι χαρακτήρες μάς "ξεναγούν"
στα προσωπικά τους δράματα, ακολουθώντας ασυνείδητα το πεπρωμένο τους.

      

  

Οι σεναριογράφοι της σειράς καταφέρνουν να μπλέξουν με επιδεξιότητα το παραμύθι με
την "πραγματικότητα", καθώς παρακολουθούμε δύο ή και περισσότερους κόσμους να
κινούνται παράλληλα, με τα γεγονότα τους ενός να επηρεάζουν τις εξελίξεις στον άλλον.
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Η βασική ιστορία εκτυλίσσεται στο Storybrook, έναν τόπο μέσα στο χρόνο, εκεί όπου
αναγκάστηκαν να εξοριστούν οι ήρωες των παραμυθιών και οι οποίοι δεν έχουν καμία
θύμηση της αρχικής τους ταυτότητας. Έτσι, ο κεντρικός άξονας της σειράς στριφογυρίζει
γύρω από το θέμα της μνήμης ως καταλυτικός παράγοντας που θα λύσει, ή θα περιπλέξει
ακόμη περισσότερο, το κουβάρι των παράλληλων ιστοριών.

  

Από τη σειρά δεν λείπουν επίσης και οι εξωτερικοί "παίκτες", που αν και δεν προέρχονται
άμεσα από τον κόσμο των παραμυθιών, παρακολουθούν την εξέλιξη και συμμετέχουν σε
αυτήν.

  

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο δεκάχρονος Henry Mills ο οποίος, αν και μόνιμος κάτοικος
του Storybrook, δεν έχει γεννηθεί μέσα σε κάποιο παραμύθι αλλά στις ΗΠΑ της σημερινής
εποχής. Παρ' όλα αυτά, δεν παύει να είναι -σύμφωνα με τα λεγόμενα του- ο εγγονός της
Χιονάτης, και να κρατάει στα χέρια του το κλειδί όλων των μυστικών...

  

Θα καταφέρουν οι ήρωες να βρουν τη μνήμη τους και άρα το δρόμο τους για τον κόσμο των
παραμυθιών ώστε να ζήσουν το πολυπόθητο ευτυχισμένο τέλος (Happy Ending) ή θα
μείνουν για πάντα εγκλωβισμένοι στο Storybrook, σε μία πραγματικότητα που -φαινομενικά
τουλάχιστον- δεν έχει τίποτα να τους προσφέρει; Και ποιος, ή ποιοι, είναι άραγε εκείνοι
που δεν θέλουν την επιστροφή της μνήμης;
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