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Κριτική

ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Η
 Τζέιν Χάρπερ (Μάνισεστερ, 1980) 

μετακόμισε σε μικρή ηλικία με 
την οικογένειά της στην Αυστρα
λία, επέστρεψε στη Μεγάλη Βρε
τανία για να σπουδάσει Αγγλική 

Φιλολογίο και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του 
Κεντ κι έγραψε δύο μυθιστορήματα θρίλερ με 

ήρωα τον αστυνομικό Αρον Φαλκ. Το τρίτο της 
μυθιστόρημα, το Χαμένος (πρωτότυπο τίτλος The 
Lost Mari), δεν έχει τον ίδιο πρωταγωνιστή αλλά 
διαδραματίζεται πάλι στην Αυστραλία, αυτή τη 
φορά στο Κουίνσλαντ, σε μια ερημική περιοχή, 
χίλια πεντακόσια χιλιόμετρο από το Μπρισμπέιν 
και τις ακτές του Ειρηνικού. Η τοποθεσία δεν 
επιλεχτηκε τυχαία από τη συγγραφέα.
Ηθελε να αφηγηθεί μια ιστορία μυστηρίου και 
όχι ένα θρίλερ, κάτι που να θυμίζει τα έργα της 
Αγκαθα Κρίση με τα αινίγματα στην αγγλική 
επαρχία, και ταυτόχρονα επεδίωκε να δημιουρ
γήσει μια κλειστοφοβική ατμόσφαιρα.
Από την αρχή, από το κεφαλαίο που έχει θέση 
προλόγου, μεταφερόμαστε σε ένα ερημικό τοπία 
με άμμο και ανέμους, λιγοστά δέντρα, χωμα
τόδρομους, απόλυτη ησυχία - αυτοκίνητα δεν 
περνούν -, αγελάδες που βόσκουν. Εκεί υπάρχει 
ένα αγρόκτημα, όπου ζει ο Κάμερον Μπράιτ με 
την οικογένειά του. Είναι αστός που βρίσκεται 
νεκρός στη βάση μιας επιτύμβιας στήλης, νεκρός 
από τη ζέστη, αφυδατωμένος. Το αυτοκίνητο 
με το οποία έφυγε από το σπίτι του βρίσκεται 
αλλού, πολύ μακριά.
Το αμάξι έπαθε βλάβη ή όχι; Εκανε λάθος στον 
προσανατολισμό του ή μήπως αστοκτόνησε; Τι 
ακριβώς συνέβη;
Ο αδελφός του, ο Νέιθαν, που φθάνει εκεί από 
άλλη περιοχή, προβληματισμένος από το τραγικό 
γεγονός, συζητάει το θέμα με τον τρίτο αδελφό, 
τον Μπαμπ, τη μητέρα τους Λιζ, την Ολλανδέζα 
Ιλζε, σύζυγο του Κάμερον, τον Χάρι, εργαζόμε
νο στο αγρόκτημα, και το ζευγάρι Σάιμον-Κέιτι 
που βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού, ώστε 
να καταλήξει σε κάποιο λογικό συμπέρασμα. 
Στην ουσία, αστός κάνει την έρευνα για τον θά
νατο του αδελφού του, μολονότι την υπόθεση 
αναλαμβάνει η αστυνομία. Το πιο σημαντικό που
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μαθαίνει είναι ιως ο Κάμερον φαινσταν πιεσμέ
νος τον τελευταία καιρό, κάτι τον απασχολούσε 
ή κάτι έψαχνε να βρει.
Στη συνέχεια, αποκαλύπτονται τα μυστικά της οι
κογένειας, μυσιικό κάθε είδους, κυρίως ερωτικά. 
Ο αναγνώστης είναι σίγουρος πως ο θάνατος 
του Κάμερον είναι δολοφονία και μάλιστα ο 
δολοφόνος ζει στο αγρόκτημα, συγγενής του 
θύματος ή εργαζόμενος εκεί. Μαθαίνουμε επί
σης πως ο Κάμερον συνδεόταν αισθηματικά με 
κάποια γυναίκα, η οποία έχει εξαφανιστεί, ενώ 
στο παρελθόν ;ίχε κατηγορηθεί για τον βιασμό 
μιας κοπέλας, Αλλά και ο Νέιθαν, που πήγε στο 
αγρόκτημα μαί’ί με τον γιο του, τον Ζάντερ, είχε 
παλιά κάτι αισθηματικό με την Ιλζε, είναι χωρι
σμένος και η πρώην γυναίκα του βρισκόταν σε 
αντιπαράθεση με τον πατέρα του.
Στην πορεία, πληροφορούμαστε πως όλα τα 
κακά που έχουν πλήξει την οικογένεια προ
έρχονται από τον πατέρα, τον Καρλ Μπράιτ,

άντρα σκληρό και βάναυσο, ο οποίας έδερνε 
τη γυναίκα του και φερόταν με σκαιότητα στα 
παιδιά του, τα οποία είχαν αποπειραθεί να φύ
γουν από το αγρόκτημα. Ευτυχώς, η οικογένεια 
ανάσανε από ανακούφιση στον πριν από χρόνια 
σκοτώθηκε σε δυστύχημα.
Με μαεστρία, η Τζέιν Χάρπερ δημιουργεί, όπως 
είπαμε, ένα κλειστοφοβικό κλίμα, καθώς φρο
ντίζει να μας θυμίζει το αχανές και αφιλόξενο 
του τοπίου. Αρκετοί διάλογοι υπογραμμίζουν 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
της αυστραλιαγής ενδοχώρας που μοιάζουν να 
ζουν «στην άκρη του κόσμου».
Μάλιστα, όταν η Ιλζε ρωτάει τον Νέιθαν πώς 
διασκεδάζουν οι άνθρωποι σε εκείνη την ερη
μιά της απαντάει «τους αρέσει να πλακώνονται 
στις μπουνιές». Οπως έχει γίνει αντιληπτό, το 
θέμα του μυθιστορήματος είναι η ενδοοικογε- 
νειακή βία και οι συνέπειές της: αυτά συμβαί
νουν παντού.


	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
	 Τζέιν Χάρπερ


