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Όταν η 11χρονη Ράιλι μετακομίζει 
στο Σαν Φρανσίσκο με την οικογένειά της, 

προσπαθεί να αφομοιώσει τις αλλαγές 
που έχουν κάνει τη ζωή της άνω κάτω: 

μια διαφορετική πόλη, ένα νέο σπίτι κι ένα 
καινούριο σχολείο. Όπως όλοι μας, έτσι κι αυτή 

κατευθύνεται από τα συναισθήματά της – τη Χαρά, 
τον Φόβο, τον Θυμό, την Αηδία και τη Λύπη. 
Θα μπορέσουν αυτοί οι πέντε σύμβουλοι να τη 
βοηθήσουν να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή;

Μαγικος Κοσµος
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Όταν η Ράιλι πρωτοαντίκρισε τους γονείς της, στην κονσόλα 
του εγκεφάλου της εμφανίστηκε η Χαρά. Έπιασε τη χρυσή 
σφαίρα που κύλησε προς το μέρος της και την απίθωσε στο 
άδειο ράφι πίσω της.

Σύντομα εμφανίστηκαν τέσσερα ακόμα συναισθήματα: η 
Λύπη, ο Φόβος, ο Θυμός και η Αηδία.

Καθώς τα χρόνια περνούσαν, τα ρά-
φια καθημερινά γέμιζαν αναμνήσεις. 

Οι περισσότερες μεταφέρονταν 
στη Μακροπρόθεσμη Μνή-

μη. Κάποιες όμως αποτε-
λούσαν κεντρικές ανα-

μνήσεις. Αυτές τοπο-
θετούνταν σε μια ξε-

χωριστή θήκη στο 
κέντρο ελέγχου 
και ηλεκτροδο-
τούσαν τα Νη-
σιά της Προσω-
πικότητας. 
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Τα πέντε συναισθήματα έπαιρναν μαζί σημαντικές απο-
φάσεις για τη Ράιλι, αν και η Λύπη, ο Φόβος, ο Θυμός και η 
Αηδία προτιμούσαν να χειρίζεται η Χαρά την κονσόλα. Όλοι 
τους άλλωστε επιθυμούσαν να είναι η Ράιλι ευτυχισμένη. 
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