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Βόρεια Καλιφόρνια, στη διάρκεια του βίαιου τέλους της δεκαετίας του 1960. Στις αρχές του 
καλοκαιριού, μια 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 δεν 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 άναρχο και ρημαγμένο 
ράντζο της σέκτας αποπνέει ζόφο, στα μάτια της Ίβι όμως είναι εξωτικό, συναρπαστικό, 
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. 
  
Η αφήγηση της Κλάιν είναι άψογη, αβίαστη, «γλιστρώντας» από το παρελθόν στο παρόν, 
λέγοντας την ιστορία της Ίβι με ένα ύφος πρόζας και με μία σχεδόν ποιητική περιγραφή. 
Η Κλάιν μας μεταφέρει στο μυαλό της Ίβι και μας αναγκάζει να δούμε τον κόσμο μέσα 
από τα μάτια της, μη έχοντας άλλη επιλογή από το δούμε και εμείς αυτά που βλέπει 
αυτή. Η Σουζάν, ένα αρκετά μεγαλύτερο κορίτσι, είναι ένα από τα κορίτσια που η Ίβι 
παρατηρεί στο πάρκο. Νιώθει μία έλξη προς την Σούζαν, μία αγωνιώδη ανάγκη να είναι 
κοντά της, στον κόσμο της, μια απόλυτη επιθυμία να την συναντήσει και να είναι φίλη της. 
  



Καθώς η Ίβι και η Σούζαν δημιουργούν μία «ανισόρροπη» φιλία, στην οποία η Ίβι σαφώς 
επενδύει περισσότερα απ’ ότι η Σούζαν, η Κλάιν μας εισάγει στον κόσμο της «αίρεσης». 
Κορίτσια τα οποία χειραγωγούνται και κακοποιούνται από έναν άνδρα με την ψεύτικη 
ελπίδα ότι αγαπά κάθε μία απ’ αυτές. Και η Σούζαν είναι αυτή που δείχνει τη μεγαλύτερη 
πιστότητα προς τον Ράσελ, τον επικεφαλής της «οικογένειας». Όπως ο Ράσελ χειρίζεται 
και χειραγωγεί την Σούζαν, αυτή με τη σειρά της χειραγωγεί την Ίβι σε μια ιστορία 
συναισθηματικής και ψυχολογικής κακοποίησης με τραγικές συνέπειες. 
  
Φανταστείτε τα σκοτεινά μέρη της ανθρώπινης ιστορίας, τις στιγμές εκείνες απ’ τις οποίες 
λείπει κάθε ίχνος ζεστασιάς και συμπόνιας. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ήταν αναπόφευκτο, 
αλλά έγινε το πρώτο βήμα προς το  αδυσώπητο, μία μικρή απόκλιση από το ρεύμα που 
μετατράπηκε σε μια δίνη από την οποία δεν θα μπορούσε να ξεφύγει τίποτα. 
  
Όπως δείχνει ο παραλληλισμός με τον Μάνσον, ο Ράσελ είναι ο επικεφαλής μίας 
τρισάθλιας λατρείας, πολύ ανασφαλής. Δεν δίνεται καμία αίσθηση ότι είναι λαμπρός και 
ιδιαίτερα χαρισματικός. Κυρίως αραδιάζει κοινοτοπίες για την ελεύθερη αγάπη και 
συλλέγει γυναίκες, εκμεταλλευόμενος όσες είναι πληγωμένες και «χαμένες». 
  
Το βιβλίο περπατά μια εξαιρετικά λεπτή γραμμή σε αυτά τα σημεία. Ο Ράσελ 
απεικονίζεται σαφώς ως ένας καταχρηστικός άνδρας και ένας βιαστής, προσφέροντας 
γυναίκες ως δώρα σε έναν άνδρα που κοροϊδεύει τον επίδοξο μουσικό με την προοπτική 
ενός δισκογραφικού συμβολαίου. Την ίδια στιγμή, η Κλάιν καταλαβαίνει γιατί τα κορίτσια 
μπορεί να βρίσκουν αυτόν και την κοινότητα σαγηνευτικούς, πηγαίνοντας οικειοθελώς. 
  
Στα «Κορίτσια», η Κλάιν μας δίνει την άλλη εκδοχή, όχι από την πλευρά των θυμάτων και 
των οικογενειών τους, αλλά από την πλευρά ενός κοριτσιού που μπλέχτηκε σε μια ομάδα 
η οποία την χειραγώγησε και την χρησιμοποίησε μέχρι τη στιγμή που πλέον δεν τους 
ήταν αναγκαία. 
  
«Τα Κορίτσια» δεν είναι μια βιογραφία της οικογένειας Μάνσον, αλλά πολλές 
λεπτομέρειες είναι τόσο εκπληκτικά όμοιες που η Κλάιν καταφέρνει να δημιουργήσει μία 
μοναδική και συναρπαστική, φανταστική ιστορία μέσα σε ένα πολύ πραγματικό και 
ανατριχιαστικό σκηνικό. 
  
«Τα Κορίτσια» είναι ένα ντεμπούτο γεμάτο ευφυείς ιδέες. Είναι ένα μυθιστόρημα όχι τόσο 
για τον φόνο, αλλά για την θανάσιμη επιθυμία του να γίνει κάποιος αποδεκτός και άξιος 
θαυμασμού. 
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