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Μετάφραση ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ 

Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ 

Σελ. 467, Νοέμβριος 2014 

 

     Το συγγραφικό δίδυμο 

των Nicci Gerard και Sean French, που υπογράφει τα 

βιβλία του με ψευδώνυμο-συνδυασμό των δύο ονομάτων, 

μας παρουσιάζει το τέταρτο βιβλίο της σειράς με 

πρωταγωνίστρια την ψυχοθεραπεύτρια Φρίντα Κλάιν, που 

όλα έχουν την ιδιαιτερότητα, να περιλαμβάνουν στον 

τίτλο τους, μια διαφορετική ημέρα της εβδομάδας. 

(Blue Monday, Tuesday’s Gone, Σκοτεινή Τετάρτη και 

Ημερομηνία 7/8/2015 

Μέσο www.bibliodiktis.blogspot.gr 

Συντάκτης Δημήτρης Μουρατίδης 

Link www.bibliodiktis.blogspot.com, 

http://www.bibliodiktis.blogspot.gr/2015/08/blog-post.html
http://www.bibliodiktis.blogspot.com/
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τώρα Σημαδεμένη Πέμπτη. Όλα κυκλοφορούν στα 

ελληνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα). 

     Στο μυθιστόρημα αυτό, η Φρίντα έρχεται 

αντιμέτωπη με μια περίπτωση που θα την αναγκάσει να 

επιστρέψει στο βαρετό Σάφολκ, την παράκτια περιοχή 

στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε και στην οποία είχε 

αποφασίσει να μη γυρίσει ποτέ, όταν έφυγε από εκεί στα 

18 της χρόνια. Όμως, αρκετά χρόνια αργότερα, μια παλιά 

της συμμαθήτρια, θα την επισκεφθεί στο γραφείο της στο 

Λονδίνο και θα της ζητήσει να βοηθήσει την έφηβη κόρη 

της, που παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς. «Τον 

τελευταίο χρόνο πάνω-κάτω, η Μπέκι άλλαξε. Ξέρω 

πως θα μου πεις «Είναι απλώς η εφηβεία. Για ποιο λόγο 

ανησυχείς;» Κι όμως, εγώ ανησυχώ. Στην αρχή, ήταν 

απλώς απόμακρη και νευρική και δεν ήθελε να μου 

μιλήσει για τίποτα. Ανησύχησα, μήπως όλα αυτά είχαν 

σχέση με ναρκωτικά ή με αγόρια. Ή και με τα δύο. 

Προσπάθησα να τη ρωτήσω, προσπάθησα να την 

πλησιάσω. Αλλά δεν κατάφερα τίποτα». Η Φρίντα 

δέχτηκε να δει την Μπέκι με σκοπό να την παραπέμψει σε 

κάποιο συνάδελφό της. Όμως αυτό που της αποκάλυψε, 

την έκανε να επανεξετάσει την πρόθεσή της. Η 
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συμπεριφορά της Μπέκι έχει συγκεκριμένη αιτία και της 

ξυπνά μνήμες από μια παρόμοια υπόθεση που συνέβη 

στην ίδια, η οποία έγινε χρόνια πριν κι αποτέλεσε την 

κυριότερη αιτία διαφωνίας με τη μητέρα της. 

     Αποφασίζει να επισκεφθεί τη Μπέκι στο σπίτι της, που 

βρίσκεται στη γενέτειρα της. Με την ευκαιρία, κάνει και 

μια επίσκεψη στη μητέρα της, με την οποία έχουν να 

μιλήσουν πολλά χρόνια και η σχέση τους απέχει πολύ από 

το να είναι έστω και στοιχειωδώς καλή! Στη σύντομη 

επίσκεψή της, αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καθόλου 

καλά με την υγεία της και τη στέλνει για εξετάσεις. Τα 

αποτελέσματα είναι πολύ άσχημα. «Διαγνώστηκε με 

κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο, ο οποίος δεν είναι 

χειρουργήσιμος, και αυτό καταλαβαίνετε από μόνοι σας 

τι σημαίνει. Κατά πάσα πιθανότητα, δεν της απομένουν 

παρά λίγοι μήνες ζωής ακόμη». 

     Οι εξελίξεις όμως είναι καταιγιστικές! Η Μπέκι βρέθηκε 

απαγχονισμένη στο δωμάτιό της. Η Φρίντα είναι σίγουρη 

ότι παρά τις ενδείξεις, δεν πρόκειται για αυτοκτονία, 

αλλά για φόνο. Η τοπική αστυνομία δεν την πιστεύει και 

«κλείνει» την υπόθεση. Αναγκασμένη να μένει στο 

Σάφολκ, νοικιάζει ένα δωμάτιο στο σπίτι μιας παλιάς της 

συμμαθήτριας, για να μένει κοντά στη μητέρα της, 

ανακαλύπτει και κάποιες άλλες ύποπτες αυτοκτονίες, που 

συνέβησαν όλα αυτά τα χρόνια της απουσίας της. Πιστεύει 
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ότι έχουν σχέση τόσο με τη δική της υπόθεση όσο και την 

υπόθεση της Μπέκι. Τότε η Φρίντα θέτει την ψυχολογία 

στην υπηρεσία της εξιχνίασης του εγκλήματος και ξεκινά 

μόνη της να ανακαλύψει αυτόν που διέπραξε το έγκλημα 

και ίσως παραμονεύει να επιλέξει το επόμενο θύμα του. 

 

     Η Φρίντα Κλάιν, χάρη στις γνώσεις και τη 

διορατικότητά της, παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον 

στο οποίο κάνει τις έρευνές της, είναι από απροκάλυπτα 

έως συγκαλυμμένα εχθρικό, καταφέρνει να φτάσει στην 

αλήθεια, σ’ αυτό το συναρπαστικό μυθιστόρημα, που 

κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη.  

 


