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Η Έμα Κλάιν έκανε δυναμικά το συγγραφικό της ντεμπούτο. Όταν λέω 
δυναμικά, προφανώς δεν το αποτυπώνω στη σωστή διάσταση, καθώς 



«Τα κορίτσια» μεταφράστηκαν σε 32 γλώσσες και τα δικαιώματα έχουν 
ήδη πουληθεί σε μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο. Και κυκλοφόρησε 
μόλις τον Ιούνιο. 

Οπισθόφυλλο: Βόρεια Καλιφόρνια, στη διάρκεια του βίαιου τέλους της 
δεκαετίας του 1960. Στις αρχές του καλοκαιριού, μία μοναχική και 
ψαγμένη έφηβη, η Ίβι Μπόιντ, βλέπει μια παρέα κοριτσιών στο πάρκο, 
κι αμέσως σαγηνεύεται από την ελευθερία τους, το αφρόντιστο ντύσιμό 
τους, την επικίνδυνη αύρα της αμεριμνησίας τους. Η Ίβι δε θ’ αργήσει να 
υποκύψει στον μαγνητισμό της Σούζαν, ενός μυστηριώδους 
μεγαλύτερου κοριτσιού, και να παρασυρθεί στους κόλπους μιας σέκτας 
και του χαρισματικού ηγέτη της που σύντομα πρόκειται να γράψουν 
ανατριχιαστική ιστορία. Κρυμμένο στους λόφους, το εκτεταμένο, άναρχο 
και ρημαγμένο ράντσο της σέκτας αποπνέει ζόφο, στα μάτια της Ίβι 
όμως είναι εξωτικό, συναρπαστικό, γεμάτο δονήσεις –ένα μέρος στο 
οποίο θέλει απεγνωσμένα να γίνει δεκτή. Καθώς περνάει όλο και 
περισσότερο χρόνο μακριά από τη μητέρα και τους οικείους ρυθμούς 
της καθημερινής ζωής της, και με την εμμονική προσκόλλησή της στη 
Σούζαν να δυναμώνει, η Ίβι αδυνατεί να συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται 
ολοένα και πιο κοντά στην αδιανόητη βία, και σ’ εκείνη την κομβική 
στιγμή στη ζωή ενός κοριτσιού όπου τα πράγματα μπορούν να πάρουν 
τη χειρότερη δυνατή τροπή. 

Ουσιαστικά, η ιστορία της Κλάιν ακολουθεί την Ίβι. Μία νεαρή έφηβη 
που έχοντας περάσει χρόνια στην κοινωνική αφάνεια και αποζητώντας 
την επιβεβαίωση από τη μητέρα, τη φίλη αλλά και τo αντίθετο φύλο, 
μαγεύεται από τη μελαχρινή Σούζαν. Η Σούζαν της δίνει αυτό που της 
λείπει πραγματικά. Την αίσθηση πως ανήκει κάπου. Πως είναι μέρος 
ενός συνόλου. Τι και αν αυτό το σύνολο είναι μία σέκτα που 
καθοδηγείται από τον Ράσελ; 

Τοποθετημένο στη δεκαετία των 60s, σου δίνει όλη αυτή την 
ατμόσφαιρα της «εποχής των λουλουδιών». Άλλωστε, λίγο καιρό μετά, 
αιρέσεις, παραθρησκευτικές οργανώσεις, σέχτες, άρχισαν να 
πληθαίνουν και η Αμερική να γεμίζει επίδοξους «αρχηγούς» που το 
ποίμνιο τους τους ακολουθούσε πιστά και μιλούσαν για την αγάπη, τη 
Μητέρα Γη κλπ. Αν σου έρχεται η ιστορία της "οικογένειας" Μάνσον στο 
μυαλό, μπίνγκο! Η συγγραφέας δήλωσε πως από την ιστορία αυτή, 
εμπνεύστηκε το βιβλίο και κυρίως ήθελε να αποδώσει την πλευρά των 
κοριτσιών που ακολουθούσαν έναν "ηγέτη" και διατυμπάνιζαν για την 
ολοκλήρωση του ατόμου μέσα από την επαφή του με τη φύση. Όλα 
αυτά, όταν έμεναν στοιβαγμένα δεκάδες άτομα σε ένα μικρό σπίτι και εν 
προκειμένω, έκαναν και φόνους. Ωστόσο, δεν πρόκειται για καταγραφή 
των γεγονότων αλλά εξ ολοκλήρου προϊόν μυθοπλασίας που στηρίζεται 
πολύ στο ψυχογράφημα ενός ατόμου που ανήκει σε μία τέτοια ομάδα 
αλλά και τους λόγους που το ώθησαν σε αυτή την επιλογή. Πρόκειται 
για ένα ενδιαφέρον βιβλίο για ένα θέμα που σπάνια συναντούμε στη 



σύγχρονη λογοτεχνία. Η γραφή της Κλάιν μοναδική, χωρίς να «χάσει» 
καθόλου από τη μετάφραση της Έφης Τσιρώνη. 

«Τα κορίτσια» άργησαν πολύ να με βάλουν στο κλίμα. Το πρώτο μισό 
του βιβλίου εξιστορεί τη ζωή της Ίβ, με παράλληλη δράση με το σήμερα. 
Πράγμα αναγκαίο, ώστε να αποτυπωθεί σωστά η λεπτή ψυχική 
ισορροπία μίας έφηβης, όμως κάπως κουραστικό. Από το δεύτερο μισό 
όμως τα πράγματα άλλαξαν, με την αφήγηση και την ιστορία να ρέει 
ομαλά χωρίς να αναλώνεται σε ανούσιες λεπτομέρειες και να μην 
καταλαβαίνεις πότε έφτασες στο τέλος του. 
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