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“Το κορίτσι του τρένου” είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο, όπως είναι και η 

πρωταγωνίστρια του. Το εξώφυλλό του, αν και ελκυστικό στο μάτι, είναι 

αρκετά διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει, αλλά η πραγματική 

διαφορά έγκειται στον τρόπο προσέγγισης της ιστορίας από τη συγγραφέα 

Pola Hokins. Το εντυπωσιακό είναι πως πρόκειται για το πρώτο της βιβλίο. 

Η Ρέιτσελ ακολουθεί κάθε μέρα την ίδια διαδρομή για να φτάσει από το 

σπίτι της στη δουλειά της και το αντίθετο. Χωρισμένη, με τάσεις 

αλκοολισμού και κατάθλιψης, έχει αδυναμία στο να παρατηρεί τους γύρω 

της. Λατρεύει να παρατηρεί ένα άγνωστό ζευγάρι μέσα από τη θέση της στο 

τρένο, όταν εκείνο κάνει στάση σε ένα σηματοδότη. Μέσα στο μυαλό της 

έχει δώσει στους δύο ξένους συγκεκριμένα ονόματα, μα πάνω απ’ όλα 

συγκεκριμένα ποιοτικά  χαρακτηριστικά. Ζουν την ιδανική ζωή και η 

Ρέιτσελ τη ζει μαζί τους. Όσπου μια μέρα η πρωταγωνίστρια των 

φαντασιώσεων της τέλειας ζωής εξαφανίζεται και η Ρέιτσελ νιώθει την 

ανάγκη να ανακαλύψει τι έγινε, μιας και είναι σίγουρη πως η κοπέλα 

κινδυνεύει. 

Όπως προείπα το “Κορίτσι του τρένου” είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Κατά τη 

γνώμη μου αυτό προκαλείται από τον απότομο τρόπο με τον οποίο μας 

εισάγει η συγγραφέας στην ιστορία, αλλά κυρίως από την απουσία ιδανικού 

ήρωα. Η Ρέιτσελ δεν είναι απλώς μια κλασσική αντιηρωίδα, αλλά ένας 

ιδιαιτέρως αντιπαθητικός άνθρωπος, πνιγμένη στη μιζέρια της 

πραγματικότητάς της και των λαθών της. Μέχρι την τελευταία σελίδα δεν 

ένιωσα καμία ταύτιση μαζί της, όπως και με κανέναν από τους ήρωες του 

βιβλίου. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη ιστορία. Ενώ δε 

διαθέτει κάποιον χαρακτήρα με τον οποίο ο αναγνώστης μπορεί να έρθει 

κοντά, καταφέρνει να σου κρατήσει την προσοχή, μα πάνω απ’ όλα την 

επιθυμία να λύσεις τα μυστήρια. Γιατί δεν μας βασανίζει μόνο η κατάληξη 

της μυστηριώδης ιδανικής φίλης της Ρέιτσελ, αλλά και οι λόγοι που είναι 



τόσο σημαντικό το σπίτι στο οποίο την πρωτοείδε. Όπως μυστήριο 

αποτελούν οι συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα τους. 

Ίσως κάποιες φορές κουράζει με την φλυαρία του, ωστόσο η πολυπρόσωπη 

και πρωτοπρόσωπη αφήγηση προκαλεί το μυαλό του αναγνώστη. Βέβαια η 

επανάληψη αρκετών σκηνών και γεγονότων θα μπορούσαν να απουσιάζουν, 

ωστόσο πρόκειται για ένα εξαιρετικά καλογραμμένο βιβλίο, το οποίο οι 

λάτρεις του είδους οφείλουν να διαβάσουν. 
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