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Μητέρα τριών κοριτσιών και σύζυγος του Τζoν-Πολ, η Σεσίλια ανακαλύπτει στη σοφίτα έναν 

παλιό φάκελο. Γραμμένος από το χέρι του άντρα της, λέει: «Να ανοιχτεί σε περίπτωση θανάτου 

μου». Γεμάτη περιέργεια, τον ανοίγει - και ο χρόνος σταματά. Στο γράμμα του, ο Τζον-Πολ ομο-

λογεί ένα τρομερό λάθος, το οποίο, αν αποκαλυφθεί, θα καταστρέψει την οικογένειά τους, κα-

θώς επίσης και τη ζωή άλλων ανθρώπων. Η Σεσίλια θέλει να κάνει το σωστό, αλλά το σωστό 

για ποιον; Αν προστατέψει την οικογένειά της αποσιωπώντας το μυστικό, η αλήθεια θα της σα-

πίσει την καρδιά. Αν όμως το αποκαλύψει, θα πληγώσει όσους αγαπά περισσότερο στη ζωή της... 

«Έχω κάποιες ιδέες στο μυαλό μου και συνήθως είμαι σίγουρη ότι γνωρίζω ακριβώς το θέμα 

του επόμενου βιβλίου. Έως ότου έρθει η στιγμή να το γράψω. Όταν έγραφα Το μυστικό του συ-

ζύγου, είχα αρχικά μια άλλη ιδέα, την οποία εγκατέλειψα. Και πρόσφατα έκανα ξανά ακριβώς το 

ίδιο. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Ήταν πολύ καλή ιδέα, με ήρωες μια σουφραζέτα, μια χορεύτ-

ρια pole dancing και... Εντάξει, μπορεί να είναι από εκείνες τις ιδέες που ακούγονται καλές στη 

θεωρία. Η συγκεκριμένη ηρωίδα μάλλον θα μείνει να χορεύει για πάντα μελαγχολικά σε κάποιο 

σημείο του μυαλού μου (Liane Moriarty) 

Ανάγνωσμα για γερά νεύρα. Αλλά, επίσης, αριστοτεχνικά γραμμένο. Το θέμα της Moriarty εί-

ναι σοβαρό. Για να μην τσιγκουνεύομαι κιόλας: πολύ σοβαρό. Όμως, μην περιμένετε απλώς 

ζόφο, μελαγχολία και κλάμα. Θα βρείτε και χιούμορ, και γλύκα, και σκανταλιές και, πρωτίσ-

τως, καταιγιστική δράση που θα σαρώσει την ηρεμία σας. Ο δε τρόπος που εισέρχεται η μία 

ιστορία μέσα στην άλλη, η κρυστάλλινη σκιαγράφηση των χαρακτήρων - όλοι ανεξαιρέτως 

κρύβουν σκοτεινά μυστικά τα οποία συμπυκνώνονται στο γράμμα ενός απελπισμένου άντρα 

για τον οποίο δεν θα πει κανένας κακή κουβέντα - είναι σαγηνευτικός. Το γράμμα, φυσικά, 

δεν πρέπει να ανοιχτεί όσο αυτός ζει. Έλα, όμως, που η περιέργεια είναι άτιμη. Και έλα, όμως, 

που η Σεσίλια, δίνοντας βάση σε μερικές σκόρπιες κουβέντες των θυγατέρων της πιστεύει ότι 

πρέπει να παραβεί την υπόσχεση που έδωσε. Οι λέξεις στο γράμμα βυθίζονται σαν μαχαιριές 

στην καρδιά της. Τώρα φτάνει το πραγματικό δίλημμα. Να συμπεριφερθεί ως σύζυγος και να 

διαφυλάξει, και να θωρακίσει, την οικογενειακή συνοχή, ή να πράξει το καθήκον της ως άτο-

μο με συνείδηση; 

Η Liane Moriarty καταφέρνει να δέσει τον αναγνώστη πισθάγκωνα. Φτάνουμε στο μισό της 

ιστορίας και ακόμα να περάσει από τη σκέψη μας για ποιο πράγμα ακριβώς θέλει να απολο-

γηθεί ο Τζον-Πολ. Και, βεβαίως, στο ενδιάμεσο γινόμαστε μάρτυρες ενός ορμητικού καταρ-

ράκτη ανατροπών και, ταυτόχρονα, μιας συναισθηματικής θύελλας που κρατάει μέχρι την τε-

λευταία σελίδα. Μυθιστόρημα αξιώσεων, ανατέμνει, με χειρουργική ακρίβεια, τις μεταπτώσε-

ις των ανθρώπων οι οποίοι είναι ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο μολονότι, επιτ-

ρέψτε μου την υπερβολή, εδώ πέρα το καλύτερο και το χειρότερο μοιάζουν σαν δυο σταγόνες 

νερό. 

*Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, σε μετάφραση Νοέλας Ελιασά. Σελίδες: 434 

  


