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Το νέο μυθιστόρημα της Μανίνας Ζουμπουλάκη είναι ένα γρήγορο noir ή 
mystery, με μια καθημερινή ηρωίδα που αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα 
στην σύγχρονη Αθήνα. Βάζουμε στοίχημα ότι δεν θα το αφήνετε από τα 
χέρια σας. 

Τι σχέση έχει η Κασσάνδρα, η βασιλοπούλα της Τροίας με τις εθνικιστικές 
οργανώσεις της σημερινής Ελλάδας; Και τι μπορεί να καταφέρει μια σύγχρονη 
σχεδόν-μάντισσα όταν ο (γκέι) πρώην της συλλαμβάνεται για τον φόνο ενός 
φιλελεύθερου πολιτικού; Μπορεί να ‘δει’ ποιος είναι ο δολοφόνος ή απλώς 
φτιάχνει ιστορίες με το μυαλό της; Κι όσο περισσότεροι είναι οι νεκροί, 
προοδευτικοί, αλληλέγγυοι ή σχετικοί, τόσο μεγαλύτερη ένταση αποκτούν τα 
‘οράματα’; 

Μήπως φοράει την μάσκα της Κασσάνδρας  η Δώρα, η γυναίκα που 
καταλαβαίνει ότι ο δολοφόνος με την μαύρη κουκούλα κρύβεται μέσα στο 
έξαλλο πλήθος; 
Δεν τα καταλαβαίνει όλα. Μόνον ποιος της κρύβει λόγια, όχι εικόνες: τις 
εικόνες τις βλέπει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων που αγαπάει, είτε την 
πιστεύουνε είτε όχι. 
Όλα ξεκινάνε με τον Μεγάλο της έρωτα που εμφανίζεται από το πουθενά… με 
δύο δολοφονίες που μοιάζουν, και γίνονται τρείς, μετά τέσσερεις, ή έξη… με 
φίλους που μπορεί να είναι εχθροί τελικά, με προδοσίες και ψέματα… Η 
Δώρα, με την ψυχή στο στόμα, παλεύει να ανακαλύψει τι είναι αυτό που της 
κρύβει ο κάθε άντρας της ζωής της, και γιατί…    

Η Δώρα είναι χωρισμένη, με δύο μεγάλα παιδιά, γοητευτική με τον τρόπο της, 
σχεδόν-άνεργη και… ίσως έχει ένα έξτρα χάρισμα, ή ίσως δεν έχει – ίσως 
απλώς διαθέτει ζωηρή φαντασία. Πάντως «βλέπει» πράγματα μέσα στο 
κεφάλι των άλλων ανθρώπων, εικόνες από το παρελθόν ή το μέλλον. Είτε την 
πιστεύουν οι άλλοι είτε όχι. 
Έτσι «βλέπει» ότι ο πρώην άντρας της είναι αθώος για τον φόνο του πολιτικού 
για τον οποίον συλλαμβάνεται. Προσπαθεί να πείσει ότι δεν είναι τρελή, 
τουλάχιστον όχι εντελώς, κι ότι αλλού κρύβεται ο ένοχος. Ψάχνει μόνη της σε 
ακραίες οργανώσεις, πάντα με την αίσθηση ότι κάτι της κρύβουν όλοι γύρω 
της… οι πρώην και νυν έρωτές της, τα παιδιά της, οι πάντες. 

Το «Κάτι μου κρύβεις» είναι ένα γρήγορο, γοητευτικό περίπου-αστυνομικό 
μυθιστόρημα αλλά ταυτόχρονα και μια αληθινή αισθηματική ιστορία, όπως και 
η ιστορία μιας σύγχρονης εναλλακτικής οικογένειας και… πολλές ιστορίες από 



την Ελληνική μυθολογία, που είναι η αδυναμία της Δώρας. Το βιβλίο αποτελεί 
το πρώτο κομμάτι της «τριλογίας της Αθήνας», που σκοπεύει να γράψει η 
Μανίνα, θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος... 
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