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«Το κορίτσι του τρένου» 

Συγγραφέας: Πόλα Χόκινς 

Μετάφραση: Αναστάσιος Αργυρίου 

Εκδόσεις: Ψυχογιός 

  

  

  

Κάθε μέρα τα ίδια 

  

Η Ρέιτσελ παίρνει το ίδιο τρένο κάθε πρωί. Ξέρει ότι θα σταματήσει στον ίδιο σηματοδότη, 

την ίδια ώρα, και θα αντικρίσει τα ίδια σπίτια δίπλα στις ράγες. Αρχίζει, μάλιστα, να νιώθει 

οικεία με το ζευγάρι που ζει σ’ ένα από αυτά. «Τζες» και «Τζέισον» τους αποκαλεί. Η ζωή 

τους, στα δικά της μάτια, είναι τέλεια. Μακάρι να μπορούσε και η Ρέιτσελ να είναι τόσο 

ευτυχισμένη. 

  

Μέχρι σήμερα 



Και ένα πρωί βλέπει κάτι που τη σοκάρει. Κρατάει μόλις μία στιγμή μέχρι να ξεκινήσει και 

πάλι το τρένο, αλλά είναι αρκετό. Κι αυτό αλλάζει τα πάντα. Τώρα η Ρέιτσελ έχει την 

ευκαιρία να γίνει μέρος της ζωής που παρακολουθούσε από μακριά. Τώρα ήρθε η ώρα να 

το καταλάβουν κι εκείνοι: και είναι πολύ περισσότερο από ένα κορίτσι του τρένου… 

  

  

 Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να μιλήσεις για το συγκεκριμένο βιβλίο, χωρίς να 

προδώσεις στοιχεία της υπόθεσης… Αλλά ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Πολλοί 

είναι αυτοί που το συγκρίνουν με το «Κορίτσι που εξαφανίστηκε», κάτι που πιστεύω πως το 

αδικεί. Μπορεί σε κάποιους να θύμισε το συγκεκριμένο βιβλίο λόγω ομοιοτήτων στο θέμα, 

αλλά εκεί είναι που σταματούν οι όποιες ομοιότητες. Η πλοκή είναι τελείως διαφορετική 

και συναρπαστική. Πρόκειται για ένα βιβλίο που γίνεται όλο και καλύτερο καθώς πλησιάζει 

το τέλος και η κορύφωσή του. 

Η Ρέιτσελ δημιουργεί τις δικές της ιστορίες για τα σπίτια που βλέπει περνώντας καθημερινά 

με το τρένο… Όμως η Ρέιτσελ αποδεικνύεται μία όχι και τόσο αξιόπιστη αφηγήτρια… 

  

Η ένταση αρχίζει να κτίζεται σιγά – σιγά ήδη από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου και ο 

ντετέκτιβ που κρύβουμε όλοι μας μέσα μας αρχίζει να κάνει τις δικές του υποθέσεις για το 

τι γίνεται, αλλά μάταια. Τα πάντα ανατρέπονται! Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αν 

λάβει κανείς υπόψιν του ότι οι χαρακτήρες που εμπλέκονται στη δράση είναι μετρημένοι 

στα δάκτυλα. Τα περιθώρια να «παίξεις» και να απλώσεις το μυστήριο μεγαλώνουν όταν 

μεγαλώνει και ο αριθμός των «πρωταγωνιστών». Όμως, η Πόλα Χόκινς καταφέρνει κάτι να 

μην αποκαλύψει το μυστικό, να κρατήσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να βγάλει τις 

όποιες υποθέσεις κάνει λάθος. 

  

Όσο προχωρά το βιβλίο, γίνονται διάφορες αποκαλύψεις και το παρασκήνιο των 

χαρακτήρων κτίζεται πάνω σε έναν έντονο καμβά. Πιστέψτε με. Υπάρχουν πράγματα για τα 

οποία δεν έχετε ιδέα, όταν διαβάζετε το βιβλίο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο του ατού. Δεν 

είναι καθόλου προβλέψιμο και ο τρόπος που η Πόλα Χόκινς μεταφέρει την προσοχή από 

τον έναν χαρακτήρα στον άλλο είναι αξιοθαύμαστος. 

  

Ο ρυθμός του είναι ωραίος, η αγωνία παραμένει μέχρι το τέλος και η τελική αποκάλυψη – ή 

ας την πούμε καλύτερα ανατροπή – είναι απρόβλεπτη. Οταν διαβάζεις συχνά αστυνομικά 

βιβλία μυστηρίου, κάποιες φορές μπορείς να μαντέψεις το τι θα ακολουθήσει, αλλά εδώ η 

ιστορία δεν είναι καθόλου κλισέ. 

  



Στο πρώτο μισό του βιβλίου, υπάρχει η υπόσχεση ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Η Ρέιτσελ 

μιλά για την οδυνηρή αίσθηση της πραγματικότητας που νιώθουν πολλές γυναίκες όταν 

καταλαβαίνουν πως τα όνειρα που έκαναν για το μέλλον τους αποδείχθηκαν αδύνατα… 

  

Ένα άλλο σημαντικό ατού του βιβλίου είναι οι χαρακτήρες του. Ολοι τους έχουν 

ελαττώματα. Και αυτά τα βλέπουμε είτε από την αρχή, όπως το θέμα της Ρέιτσελ, είτε 

αποκαλύπτονται μέσα από τις διαφορετικές αφηγήσεις των τριών γυναικών. Πρόκειται για 

τρισδιάστατους χαρακτήρες και αρκετά ρεαλιστικούς. Η Χόκινς τονίζει τις ομοιότητες 

μεταξύ των τριών αυτών γυναικών, και το βιβλίο ολοκληρώνεται με τη γνώση ότι 

μοιράζονται – όπως και εμείς ίσως - απρόσμενες  συγγένειες με τους ανθρώπους που 

προσπερνούν καθημερινά, αυτούς που βλέπουν αλλά δεν γνωρίζουν. 

 Μπορεί να πιστεύετε πως απλά πρόκειται για ένα βιβλίο μυστηρίου/φόνου. Όμως η 

αλήθεια είναι πως πρόκειται για πολλά παραπάνω. Όταν αρχίσετε να το διαβάζετε σας 

περιμένει μία μεγάλη έκπληξη… Δείτε ως έναν «Αυτόπτη Μάρτυρα» επί χάρτου! 

  

  

Αλεξάνδρα Παναγοπούλου 

 


