
Book Review: "Τα πέντε κλειδιά" της Λένας Μαντά 

Οφείλω να είμαι ειλικρινής και να ομολογήσω πως, αν και έχω διαβάσει όλα τα 
βιβλία της κυρίας Μαντά, δεν ανήκω σε εκείνους που τα λάτρεψαν όλα. Κάποια 
βιβλία της δε μου άρεσαν ιδιαίτερα και σε άλλα βρήκα τη γραφή της αρκετά 
στάσιμη. Για τους δικούς μου προσωπικούς λόγους και κυρίως για τον εξαίρετο και 
γεμάτο σεβασμό τρόπο με τον οποίο συνδέει την ιστορία της με την "Αναδυομένη" 
του Γρηγορίου Ξενόπουλου, αγαπημένο μου βιβλίο της είναι το "Έρωτας σαν 
βροχή". 

Όταν έπιασα το καινούριο της βιβλίο στα χέρια μου, ήμουν έτοιμη για όλα. Πέρναγα 
μια άσχημη αναγνωστικά περίοδο, στη διάρκεια της οποίας είχα διαβάσει κάποια 
βιβλία τα οποία δε με ικανοποίησαν αρκετά. Ήμουν σίγουρη, λοιπόν, πως τα "Πέντε 
Κλειδιά" δε θα μου άφηναν τις καλύτερες εντυπώσεις. Πόσο υπέροχο και μοναδικό 
είναι όχι απλώς να διαψεύδεσαι, αλλά να ολοκληρώνεις την ανάγνωση ενός βιβλίου 
στο οποίο δε μπορείς να βρεις το παραμικρό ψεγάδι.  

Η ιστορία ξεκινάει απότομα, όταν η Κυβέλη, γόνος πολιτικής οικογένειας και 
παντρεμένη με τον πανίσχυρο μεγιστάνα Ορέστη, ανακαλύπτει πως η κόρη της 
Μαργαρίτα έχει πέσει θύμα απαγωγής. Ουδείς πρέπει να πληροφορηθεί αυτό το 
γεγονός και εκείνη οφείλει να βρει την κόρη της μόνη της. Μοναδική παρηγοριά της 
είναι το κλειδί που της στέλνουν οι απαγωγείς, μετά την ολοκλήρωση κάθε 
αποστολής που της αναθέτουν. Ωστόσο, τι πρέπει να κάνει η Κυβέλη μέχρι να λάβει 
και τα πέντε κλειδιά που κρατούν αιχμάλωτη την κόρη της ;  

Δυστυχώς, δε μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα. Όχι μόνο γιατί θα αναφερθώ σε 
γεγονότα που δεν πρέπει να αποκαλυφθούν, αλλά κυρίως γιατί δεν υπάρχουν άλλα 
να ειπωθούν. Η συγγραφέας υφαίνει πάνω στην περίληψη που μόλις σας έγραψα -
η οποία προσωπικά μου τράβηξε το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή- μια 
υπέροχη, πρωτότυπη ιστορία. Όμως ,κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να διαβάσετε 
το συγκεκριμένο βιβλίο για την ιστορία του, αλλά για την ίδια την κυρία Μαντά. Αν 
εκτιμώ κάτι περισσότερο από έναν καλό συγγραφέα, είναι έναν συγγραφέα που 
εξελίσσεται. Και η κυρία Μαντά με αυτό το βιβλίο της αποδεικνύει αυτό που 
αρκετοί- ανάμεσά τους κι εγώ κάποιες φορές- αμφισβητούν. Πως είναι μια 
σπουδαία συγγραφέας. Με πραγματικά μαγικό τρόπο η συγγραφέας καταφέρνει να 
ισορροπήσει ανάμεσα στην αστυνομική και την ερωτική πλευρά του βιβλίου. Ένα 
βιβλίο γεμάτο αναδρομικές αφηγήσεις, οι οποίες εισβάλλουν στην κεντρική δομή 
της ιστορίας με άψογη και μελετημένη τεχνική.  

Όπως προείπα, έχω διαβάσει όλα τα βιβλία της κυρίας Μαντά, τα περισσότερα εκ 
των οποίων αναφέρονται σε μεγάλους έρωτες. Στα "Πέντε Κλειδιά" είναι η πρώτη 
φορά που νιώθω πως το πάθος είναι στο επίκεντρο και το προφίλ των ηρώων κάτι 
περισσότερο από άψογο. Εξαιρετικός ο τρόπος που χτίζεται κάθε ήρωας ξεχωριστά, 
ειδικά αν σκεφτεί κάποιος την ηλικιακή διαφορά του καθενός. 

Η Λένα Μαντά δε χρειάζεται ούτε συστάσεις, ούτε επαίνους. Η επιτυχία της είναι 
δεδομένη. Μια επιτυχία την οποία έχει κερδίσει με το σπαθί της. Όμως οφείλω να 



προτρέψω τους αναγνώστες -είτε την έχουν διαβάσει στο παρελθόν, είτε όχι- να 
γνωρίσουν το συγκεκριμένο λογοτεχνικό της έργο. Μετά την ολοκλήρωση της 
ανάγνωσής του, προσπαθούσα να εξηγήσω στον εαυτό μου ποιο είναι το κεντρικό 
θέμα του. Και τελικά έφτασα σε ένα προσωπικό συμπέρασμα. Η κυρία Μαντά στα 
"Πέντε Κλειδιά" γράφει, με τον δικό της υπέροχο τρόπο, για το ίδιο ζήτημα που 
έγραψε ο Απόστολος Παύλος στην 1η Επιστολή τους Προς Κορινθίους: «Η αγάπη 
είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δεν 
καυχιέται, δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το συμφέρον της, δεν 
ερεθίζεται, δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει όταν βλέπει την αδικία, 
αλλά συγχαίρει όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα 
ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει.» 
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