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   Η Κλέρ έρχεται από τη Βρετανία στη Νέα Υόρκη για να ξεφύγει από κάποια πράγματα, από 
κάποιες καταστάσεις και να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Είναι ηθοποιός αλλά οι ευκαιρίες 
δεν περιμένουν στη γωνία. Πράσινη κάρτα δεν έχει, ούτε δουλειά… Μέχρι που της 
προτείνουν από μια εταιρεία δικηγόρων που αναλαμβάνει διαζύγια να γίνει το δόλωμα ώστε 
να παγιδεύει συζύγους που απατούν τις γυναίκες τους. Τι θα έπρεπε να κάνει; 
  

 
 

   Να κάνει ξεκάθαρο ότι είναι διαθέσιμη και από κει και πέρα, αν ο άπιστος εκδηλώσει 
ενδιαφέρον, θα υπάρχει η καταγραφή που θα πάει κατευθείαν στα χέρια της συζύγου. Πολύ 
καλά τα χρήματα και η Κλερ γίνεται το δόλωμα. Όλα αλλάζουν όταν μια από τις συζύγους 
βρίσκεται δολοφονημένη άγρια. Οι υποψίες πέφτουν στο σύζυγο αλλά δεν υπάρχουν 
στοιχεία. Η αστυνομία και μια ψυχολόγος της εγκληματολογίας πείθουν την Κλερ να παίξει το 
μεγαλύτερο ρόλο της καριέρας της. Να σαγηνεύσει τον Πάτρικ Φόγκλερ, σύζυγο της 
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δολοφονημένης και να του αποσπάσει την ομολογία. Ο τρόπος που πέθανε η σύζυγος του 
Φόγκλερ είναι παρόμοιος με κάποιες δολοφονίες ιεροδούλων που δεν έχουν διαλευκανθεί 
εδώ και δώδεκα χρόνια, καθώς και εκεί ο ύποπτος είχε ξεφύγει της σύλληψης αφού δεν 
υπήρξαν τρανταχτά στοιχεία για την ενοχή του. Τα σώματα των γυναικών αυτών αλλά και της 
συζύγου ήταν «τοποθετημένα» ώστε να θυμίζουν ποιήματα από το βιβλίο «Τα άνθη του 
κακού» του Μπωντλαίρ. 
 

   Η Κλερ γίνεται το δόλωμα για να παγιδεύσει το δολοφόνο Πάτρικ. Τα πράγματα όμως δεν 
έρχονται όπως τα περιμένεις… Η Κλερ ερωτεύεται τον Πάτρικ… ή μήπως όχι; Ο Πάτρικ, 
βαλτός και αυτός από την αστυνομία, προσπαθεί να εκμαιεύσει ομολογία από τη Κλερ, καθώς 
η αστυνομία πιστεύει πως η βρετανίδα ηθοποιός είναι η δολοφόνος… ή όχι; 
 

   Όλη η ιστορία σε κρατά σε τεντωμένο σχοινί. Ακροβατείς στη μια άκρη και άλλο τόσο στην 
άλλη. Είναι τόσο έντονη και αλλάζει ροή τόσο ξαφνικά, που σου ανατρέπει όσες σκέψεις και 
να κάνεις. Πεισμώνεις που δεν μπορείς να αντιληφθείς ποιος τελικά είναι αληθινός και ποιος 
όχι. Ψάχνεις να αναγνωρίσεις τον δολοφόνο στις λεπτομέρειες, αλλά και εκεί τζίφος… Όταν 
φτάνει το τέλος και ξεδιπλώνονται ένα ένα τα πέπλα, τότε… 
 

   Εξαιρετικό βιβλίο, με έντονες στιγμές για τον αναγνώστη. Ένας «μπελάς» που δεν θες να 
τελειώσεις. Η γραφή απίστευτα μαεστρική. Ο συγγραφέας που υπογράφει με το ψευδώνυμο 
Τζ. Π. Ντιλέινι καταφέρνει να δημιουργήσει το απόλυτο ψυχολογικό θρίλερ. 
  

 
 

   Ο αναγνώστης πατά πάνω σε κινούμενη άμμο συνεχώς. Εκεί που είναι σίγουρος για την 
τροπή της υπόθεσης, μπαίνει μέχρι τη μέση στην άμμο και πιάνεται για να σηκωθεί από το 
σκληρό κορμό του δέντρου που θα αφήσει πάλι την επόμενη φορά που θα ξανακυλήσει, 
πιστεύοντας μάταια ότι τώρα έχει βρει τη λύση. Έχει μια ακόρεστη σκηνοθετική ματιά, 
κάνοντας τις εικόνες τόσο εύκολα ζωντανές σαν να ξετυλίγονται δίπλα σου. 
 

   Το «Ο,ΤΙ ΣΟΥ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ… ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ» είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά 
βιβλία που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω ότι όταν γίνει ταινία (σιγά μην τους 
ξεφύγει) δεν θα το κατακρεουργήσουν, αλλά θα το αφήσουν να αναπνεύσει όπως εδώ. 
 

Μαίρη Ζαρακοβίτη 
  



 
  

Τζ. Π. Ντιλέινι, ψευδώνυμο συγγραφέα, ο οποίος έχει υπογράψει στο παρελθόν αρκετές 
μεγάλες επιτυχίες με διαφορετικά ονόματα. Τα δικαιώματα του βιβλίου έχουν πουληθεί σε 35 
χώρες. Πρόκειται να μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη από τον βραβευμένο με Όσκαρ 
σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ. 

 


