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Η Ninni Schulman, στο πρώτο της βιβλίο, και με την πείρα της ως δημοσιογράφος, 

πάντρεψε δύο άκρως αντίθετα στοιχεία, τον ρεαλισμό με το συναίσθημα. Με θέμα το 

trafficking, την παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών για σεξουαλική 

εκμετάλλευση, η συγγραφέας πετυχαίνει να αφηγηθεί μια ιστορία που κρατά το 

ενδιαφέρον και την αγωνία του αναγνώστη στο έπακρο. 

Βασική ηρωίδα της η δημοσιογράφος Μαγκνταλένα Χάνσον, η οποία μετά από ένα 

τραυματικό διαζύγιο, μετακομίζει με τον εξάχρονο γιό της από τη Στοκχόλμη στο 

ήσυχο Χάγκφορ, όπου βρίσκει δουλειά στην τοπική εφημερίδα. Αντί όμως για την 

αναμενόμενη ηρεμία, η ζωή της αναστατώνεται από τις έρευνες για την εξαφάνιση 

μιας νεαρής έφηβης και από την ανακάλυψη μιας δεύτερης, δολοφονημένης αυτή τη 

φορά άγνωστης κοπέλας. Όταν βρίσκεται στα ίχνη ενός παράνομου πορνείου, η ζωή 

της ίδιας τίθεται σε κίνδυνο, και το χειρότερο, μαζί της κινδυνεύει και ο μικρός γιός 

της. Η μικρή κοινωνία της πόλης κρύβει παράνομες δραστηριότητες που δεν 

συγχωρούν την προδοσία παρά μόνο με τον θάνατο. Στον αντίποδα, η έντιμη 

αστυνόμος Πέτρα Βιλάντερ ερευνά τις υποθέσεις, χωρίς όμως να προσφέρει την 

αναμενόμενη βοήθεια στη δημοσιογράφο.  

Διαβάζοντας Το κορίτσι με το χιόνι στα μαλλιά, βρήκα συναρπαστική την ιστορία 

που αφηγείται η συγγραφέας, αν και θα μπορούσε να αποφύγει τους άσκοπους 

διαλόγους για την προσωπική ζωή των χαρακτήρων της, που δεν προσφέρουν τίποτε 

στη μυθοπλασία. Ωστόσο, η αγωνία στα κεφάλαια δράσης φτάνει στο κατακόρυφο. 

Και, για να σας πω την αλήθεια, σε όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης, σταματούσα για 

λίγο, και τρομαγμένη έπαιρνα στο κινητό τα παιδιά μου, να δω πού βρίσκονται.  

Προσωπική μου άποψη είναι ότι, παρά το γεγονός ότι η σκανδιναβική λογοτεχνία 

φαίνεται να οδηγείται σε αδιέξοδο, επαναλαμβανόμενη στα ίδια κλισέ που αρχίζουν 

να κουράζουν τον μέσο αναγνώστη, αυτό το μυθιστόρημα έχει μια ιδιαιτερότητα: Η 

συγγραφέας καταφέρνει να μας βγάλει από τη βολή μας, ώστε να αναρωτηθούμε τι 

θα γινόταν σε περίπτωση που θα χάναμε τα κεκτημένα μας, την οικογένεια, το παιδί, 

τον σύντροφο, την εμπιστοσύνη σε κάποιον που αγαπήσαμε. 

Σας παραθέτω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο, που πραγματικά με 

συντάραξε: «Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και, στη συνέχεια, μια γυναίκα 

ούρλιαξε. Ο Τόρε ξανάπιασε το πιρούνι του, αλλά δεν κουνήθηκε. Οι κραυγές δεν 

έμοιαζαν με αυτές που ήδη γνώριζε: Δεν έβγαζαν ούτε θυμό, ούτε ανυπακοή, παρά 

μόνο φόβο. Θα έπρεπε ίσως να καλέσω την αστυνομία, μονολόγησε. Αλλά αντί να 

πάρει τηλέφωνο, έκλεισε τ’ αυτιά του». 

Το κορίτσι με το χιόνι στα μαλλιά, είναι ένα οποιοδήποτε κορίτσι που χρειάζεται 

βοήθεια, αρκεί να μην κλείνουμε τα αυτιά μας. Σας συστήνω να διαβάσετε το βιβλίο 

και να ανακαλύψετε πόσο άγνωστος είναι ο γνωστός της διπλανής πόρτας ή της ίδιας 

μας της οικογένειας! Καλοδιάβαστο σε όσους το προτιμήσουν! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661454354147759&set=gm.1872
148949688003&type=3&theater  
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