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Διαβάσαμε: «Σημαδεμένη Πέμπτη» 

 

«Σημαδεμένη Πέμπτη» 
Nicci French 

Μετάφραση: Ουρανία Τουτουντζή 
Εκδόσεις: Διόπτρα 

  
  
Δύο (;) εγκλήματα. Ενας ένοχος. Δύο γυναίκες. Το πρώτο διαπράχθηκε 
πριν από 23 χρόνια, το δεύτερο τώρα. Το μόνο στοιχείο που υπάρχει για 
να βρουν τον ένοχο, αλλά και αυτό που ενώνει τα δύο εγκλήματα μεταξύ 
τους, είναι μία φράση: «Μην σου περάσει από το μυαλό να το πεις σε 
κανέναν, γλύκα μου. Κανείς δεν πρόκειται να σε πιστέψει». 
  

Ημερομηνία 11/02/2015 

Μέσο http://plusmag.gr/ 

Συντάκτης Άντα Παναγοπούλου 

Link http://goo.gl/eHTlk3 
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Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα απ’ την αρχή.  Είκοσι τρία χρόνια πριν, η 
ψυχοθεραπεύτρια Φρίντα Κλάιν άφησε πίσω της το βαρετό Σάφολκ, την 
πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Φεύγοντας αποφάσισε να μην 
ξαναγυρίσει πίσω, ούτε στην πόλη, ούτε στους ανθρώπους της. Όμως, 
χρόνια αργότερα, δέχεται την επίσκεψη από μία παλιά της συμμαθήτρια 
ζητώντας την να βοηθήσει την έφηβη κόρη της. Μιλώντας με την 15χρονη 
Μπέκι, έρχονται μνήμες που από καιρό είχε θάψει. Αναγκάζεται να 
επιστρέψει στην γενέτειρά της και να αντιμετωπίσει το παρελθόν της. 
  
 
Το βιβλίο «Σημαδεμένη Πέμπτη» είναι το τέταρτο στη σειρά των βιβλίων 
των Nicci French (Nicci Gerrard και Sean French) με πρωταγωνίστρια την 
Φρίντα Κλάιν. Η Φρίντα είναι ένας περίεργος χαρακτήρας. Προτιμά να είναι 
μόνη της, να κάνει μεγάλες βόλτες στο Λονδίνο το βράδυ από το να 
πηγαίνει σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όμως, συχνά – πυκνά διάφοροι 
άνθρωποι παρεισφρέουν στη ζωή της. Μιλάμε για τον Γιόσεφ, τον 
Ουκρανό κτίστη, την Σάσα που την «γνώρισε» πρώτα ως ασθενή όταν 
αυτή προσέτρεξε στην Φρίντα αφού την είχε εκμεταλλευτεί ο πρώην 
θεραπευτής της, ο αστυνόμος Κάρλσον ο οποίος της είχε ζητήσει τη 
βοήθειά της σε παλαιότερη υπόθεση. Και μετά έχουμε τον Ρούμπεν, τον 
πρώην θεραπευτή της, την Χλόη την ανιψιά της, τον Τζακ τον παλιό 
μαθητευόμενό της και τον Σάντι με τον οποίο άλλοτε είναι και άλλοτε δεν 
είναι μαζί.  Ολους αυτούς τους χαρακτήρες τους συναντάμε για άλλη μια 
φορά στη «Σημαδεμένη Πέμπτη». 
  
 
Σε αυτό το βιβλίο έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την Φρίντα 
και το παρελθόν της, καθώς στα προηγούμενα βιβλία σπάνια μιλάει για τα 
εφηβικά της χρόνια και την οικογένειά της. Εδώ βλέπουμε τους «φίλους» 
της, γνωρίζουμε την μητέρα της με την οποία είχε αποξενωθεί μετά την 
αυτοκτονία του πατέρα της. Εχουμε την ευκαιρία να δούμε το πώς 
διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας της, ποια γεγονότα και άτομα την επηρέασαν 
και την έκαναν αυτό που είναι σήμερα. Πρόκειται για ένα διπλό ταξίδι: 
φυσικό και εσωτερικό. 
  
 
Η μεγάλη δύναμη του βιβλίου; Το γεγονός ότι σε κάνει να νιώθεις πως θα 
μπορούσαν όλα όσα περιγράφονται στις σελίδες του, να συμβούν και σε 
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εσένα. Δεν υπάρχουν τεράστιες εκρήξεις, δεν υπάρχουν εξωπραγματικά 
γεγονότα, τρελά σενάρια. Υπάρχει μόνο κακή τύχη και κακοί άνθρωποι. 
  
 
Το Σάφολκ θα μπορούσε να είναι κάθε μικρή, επαρχιακή πόλη σε 
οποιοδήποτε μέρος της γης. Μία πόλη, μια κλειστή κοινωνία, όπου όλα 
συζητούνται μέσα σε κλειστά δωμάτια, όπου το κουτσομπολιό βασιλεύει. 
Εκεί που όλοι γνωρίζουν αλλά κανείς δεν μιλάει. Εκεί όπου μπορεί το θύμα 
να είναι ένα, όμως οι θύτες με τη σιωπή τους είναι πολλοί. Και αυτό είναι 
που θα έλθει στην επιφάνεια με την αποκάλυψη του ενόχου. 
Ένα βιβλίο που δεν θα μπορείτε να αφήσετε από τα χέρια σας. Πραγματικά 
δεν μπορώ να περιμένω για την… Παρασκευή! 
  
Γιατί να το διαβάσετε; Γιατί σας αρέσουν οι καλογραμμένες αστυνομικές 
ιστορίες και τα ψυχολογικά θρίλερ, που κορυφώνονται σιγά – σιγά. Γιατί να 
μην το διαβάσετε; Δεν βρίσκω κανέναν λόγο. 
  
Α.Π. 

 

 

 


