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Στο Λονδίνο του 1862, η Σου Τρίντερ, ένα ορφανό που μεγαλώνει ανάμεσα σε κλεφτρόνια, κάτω 

από τη σκληρή αλλά στοργική φροντίδα της κυρίας Σάκσμπυ, αναλαμβάνει να προσποιηθεί την 

καμαριέρα στο σπίτι της Μοντ Λίλυ, μιας νεαρής πλούσιας κληρονόμου της επαρχίας. Αποστολή 

της να βοηθήσει έναν απατεώνα, τον λεγόμενο Τζέντλεμαν, να την παντρευτεί, να της 

αποσπάσει την περιουσία και να την κλείσει στο άσυλο. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτό 

το διαβολικό σχέδιο, παρόλο που οι δυο κοπέλες συμπαθούν και καταλήγουν να ερωτευτούν η 

μία την άλλη.  

 Βυθισμένος στην υποβλητική ατμόσφαιρα της μητρόπολης των βικτοριανών χρόνων, ο 

αναγνώστης συγκλονίζεται από τα αλλεπάλληλα γυρίσματα και τις ανατροπές αυτής της 

μοιραίας ιστορίας, όπου κανείς δεν είναι αυτό που δείχνει. 

 



 

Από την επιτυχημένη αγγλίδα συγγραφέα Σάρα Γουότερς -μια σύγχρονη θηλυκή εκδοχή Ντίκενς 

ή Γουίλκι Κόλινς- ένα εκπληκτικό μυθιστόρημα τρέλας, απάτης και μυστικών. 

 

Μια τόσο λαμπρή συγγραφέας . . . οι αναγνώστες της θα πίστευαν ό,τι κι αν τους έλεγε.  

A.N. Wilson 

 

Ένα αστραφτερό επίτευγμα της φαντασίας, σύνθετο σαν τον ιστό της αράχνης. 

Daily Telegraph 

 

Πάντα υπάρχουν μυθιστορήματα που σε κάνουν να φθονείς όσους δεν τα έχουν διαβάσει για την 

απόλαυση που ακόμη τους περιμένει. Αυτό είναι ένα τέτοιο. Μεγάλο, σκοτεινό, περίπλοκο και 

απολαυστικό. Ένα θαυμάσιο έργο, μια αλησμόνητη εμπειρία. 

Guardian 

 

Ένα υπέροχο μελόδραμα. 

Observer 

 

 

Το βιβλίο διασκευάστηκε στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του BBC. 

 

Η Sarah Waters γεννήθηκε το 1966 στην Ουαλία. Σήμερα ζει στο Λονδίνο. Έλαβε διδακτορικό 

στην Αγγλική Λογοτεχνία και συνεργάστηκε ως λέκτορας με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει 

γράψει τα μυθιστορήματα Tipping the Velvet (1998), Affinity (1999), Fingersmith (2002 – ελλ. εκδ. 

Η κλέφτρα, Αλεξάνδρεια), The Night Watch (2006 – ελλ. εκδ. Ξαγρυπνώντας, Καστανιώτης), για τα 

οποία τιμήθηκε  με πολλές διακρίσεις και επαινέθηκε τόσο από τον καθιερωμένο όσο και από 

τον εναλλακτικό ομοφυλόφιλο και λεσβιακό τύπο.  

 


