
Έμα Κλάιν - «Τα Κορίτσια» 
Η Έμα Κλάιν είναι μόλις 27 χρονών και νομίζω πως θα μας 

απασχολήσει πολύ έντονα στο μέλλον. 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

Αγγελική Μποζίκη 

 Όταν ξεκίνησα να διαβάζω αυτό το μυθιστόρημα ήθελα να δω αν όντως 

έχουν βάση οι εξαιρετικές κριτικές που δημοσιεύτηκαν στον ξένο τύπο. 

Αναμφίβολα, πρόκειται για ένα δυναμικό συγγραφικό ντεμπούτο. Ήδη 

έχει μεταφραστεί σε 32 χώρες και έχουν πωληθεί τα δικαιώματα για την 

κινηματογραφική του μεταφορά. Και όλα αυτά ενώ κυκλοφόρησε μόλις 

τον Ιούνιο. Όταν ολοκλήρωσα την ανάγνωση ήμουν ενθουσιασμένη. Και 

αν αυτό ήταν το πρώτο της μυθιστόρημα, είμαι πολύ περίεργη να δω 

που μπορεί να φτάσει. 

 

Το βιβλίο «Τα Κορίτσια» μας μεταφέρει στη Βόρεια Καλιφόρνια, στα 

τέλη 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 και την αύρα τους. Ανάμεσα σε αυτά τα κορίτσια είναι και η 

Σούζαν, ένα μυστηριώδες μεγαλύτερο κορίτσι που εκπέμπει ένα 

μαγνητισμό και μια γοητεία πρωτόγνωρη για την Ίβι. Έτσι δεν θα 

αργήσει να παρασυρθεί στους κόλπους μια σέκτας, στην οποία 

κυριαρχεί ένας χαρισματικός ηγέτης. Περνά όλο και περισσότερο χρόνο 
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στο άναρχο και ρημαγμένο ράντζο της σέκτας που στα μάτια της 

φαντάζει εξωτικό και συναρπαστικό. Απομακρύνεται σιγά σιγά από τη 

μητέρα της και προσκολλάται στη Σούζαν, αδυνατώντας να 

συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην αδιανόητη βία. 

Σε εκείνη τη στιγμή, στη ζωή ενός κοριτσιού, όπου τα πράγματα μπορεί 

να πάρουν τη χειρότερη δυνατή τροπή. 

 

Η συγγραφέας έχει δηλώσει ότι εμπνεύστηκε από την ιστορία της 

Οικογένειας Μάνσον, καθώς είναι ένα σημαντικό κομμάτι της 

μυθολογίας της Καλιφόρνιας. Διάλεξε όμως να επικεντρωθεί στις 

γυναίκες που περιστοίχιζαν τον ηγέτη της αίρεσης και όχι στον ίδιο, 

προσπαθώντας να ανακαλύψει τι ήταν αυτό που οδήγησε αυτές τις 

κοπέλες, που προέρχονταν από «φυσιολογικές» οικογένειες, σε αυτόν 

τον φρικιαστικό κόσμο. Φυσικά τα ονόματα στο βιβλίο είναι αλλαγμένα, 

αλλά φαίνεται ότι η Έμα Κλάιν έχει ψάξει όλες τις σχετικές πηγές και 

έχει κάνει έρευνα σε βάθος. Δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη. Κυρίως 

όμως γράφει για τα κορίτσια. Τον ψυχισμό, τη σεξουαλικότητά τους και 

το πώς βλέπουν τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια. Δίνει το λόγο 

στην κεντρική της ηρωίδα, την Ίβι και εκείνη μας διηγείται όσα έζησε. 

Κάποια κεφάλαια, διαδραματίζονται στο παρόν και πλέον η Ίβι 

αναφέρεται στα γεγονότα του παρελθόντος έχοντας μια πιο 

αποστασιοποιημένη οπτική. Η αφήγηση της Έμα 

Κλάιν κινηματογραφική. Εξαιρετική απεικόνιση της εποχής με 

λεπτομέρειες που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες έλαβαν χώρα τα γεγονότα.  



 

Εν ολίγοις πρόκειται για ένα συναρπαστικό και καθηλωτικό 

μυθιστόρημα που πραγματικά εντυπωσιάζει τον αναγνώστη. Το νεαρό 

της ηλικίας της συγγραφέως καθιστά το εγχείρημα ακόμα πιο 

εντυπωσιακό. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε το επόμενο βιβλίο της, 

για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν όσοι την χαρακτηρίζουν ως τη νέα 

φωνή της αμερικανικής λογοτεχνίας. 
 

http://www.ogdoo.gr/images/klainema.jpg

