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της  Μαρίας Σούμπερτ 

Τι κάνει τόσο γοητευτικά τα τρένα; Είναι η αίσθηση αυτή του παρελθόντος, οι παλιές 

ταινίες και τα αστυνομικά μυθιστορήματα; Είναι μια από τις πρώτες τεχνολογικές 

εκπλήξεις που ένωσαν τον κόσμο στα πιο απόμερα σημεία του; Είναι οι κουκέτες όπου 

μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ; Είναι το«Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Αγκάθα 

Κρίστι; 

            

Αυτό σίγουρα κάτι έχει κάνει, γιατί και στο εφηβικό μυθιστόρημα της Sylvia 

Bishop τα πιο περίεργα πράγματα συμβαίνουν πάνω σε ένα τρένο. Σε περισσότερα για 

να είμαστε ειλικρινείς, αφού η ηρωίδα της, η Μαξ –από το Μαξιμιλιανή- θα ξεκινήσει 

από το Παρίσι για να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Με τρένο. Θα τη συνοδεύσει 

η αδερφή Μαργαρίτα. Που εκτός από καλόγρια είναι και άχαρη, ψηλή και αδύνατη, 

κρύβει ένα φυτό εσωτερικού χώρου στις πτυχές του ράσου της και ήταν και πρώην 

αστυνομικός. Η Μαξ και η Μαργαρίτα θα μπλεχτούν στην έρευνα μιας από τις 

μεγαλύτερες σπείρες λαθρεμπορίας διαμαντιών, παρακολουθώντας συγκεκριμένους 

υπόπτους από την αρχή του ταξιδιού τους.  

Η Sylvia Bishop έχοντας την εμπειρία της κωμωδίας, γράφει ένα εφηβικό 

μυθιστόρημα, που ρέει σαν τρένο σε ράγες. Με ρυθμό, άλλοτε σε πιο γρήγορες 

ταχύτητες, άλλοτε πιο αργό, αλλά πάντα ιδωμένο μέσα από τα παντοδύναμα μάτια ενός 

προέφηβου κοριτσιού. Η Μαξ άλλωστε είναι ένα ιδιαίτερο κορίτσι. Μιας κάποιας 

οικονομικής επιφάνειας, με μεγαλύτερα αδέρφια που διαπρέπουν στα καθώς πρέπει 

αντικείμενά τους, με γονείς πολύ σοβαροφανείς και «σφιχτούς», που αδυνατούν να 

εκφράσουν συναισθήματα –όλα αυτά όμως ιδωμένα από την χιουμοριστική τους 

πλευρά. Αυτό λοιπόν το κορίτσι θα κάνει ένα ταξίδι ενηλικίωσης, το οποίο μέχρι τη 

σύγχρονη εποχή θα επιτρεπόταν μονάχα σε ένα αγόρι να κάνει. Και παρ’ ότι ζούμε πια 

στον 21ο αιώνα, πρέπει και πάλι ο συνοδός του κοριτσιού να είναι μια γυναίκα, μια 

καλόγρια –για ένα περίεργο λόγο, φαίνεται καθησυχαστικό αυτό. Η συνέχεια της 

ιστορίας όμως μόνο καθησυχαστική δεν είναι. Γιατί η Μαξ και η Μαργαρίτα θα 

μπλεχτούν σε επικίνδυνες περιπέτειες, θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρώην συμμορίτες 

και ληστές, θα συλληφθούν και θα το σκάσουν από την αστυνομία, μέχρι που θα 

λύσουν το μεγάλο μυστήριο. 

Η Μαξ είναι ένα παιδί παραμελημένο. Παρ’ ότι έχει υλικά ότι χρειαστεί, το ασφαλές 

της μέρος είναι μια πολυκαιρισμένη παλιά πολυθρόνα επάνω στη σοφίτα. Όταν λοιπόν 

εμφανιστεί η περίεργη καλόγρια, η Μαξ θα βρει σε αυτήν ένα μητρικό πρότυπο, ένα 

ασφαλές καταφύγιο –παρ’ όλη την ατσουμπαλοσύνη της Μαργαρίτας, φαίνεται πως 

είναι ικανότατη να φροντίσει την Μαξ. 

Και τότε, η επιστροφή στο ψυχρό σπίτι, με τα ψυχρά αδέρφια και τους ψυχρούς γονείς, 

θα ντυθεί με μια γλυκιά νοσταλγία. Γιατί η Μαξ θα έχει πάντα το ταξίδι της αυτό να 

επιστρέφει νοερά.  
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