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Το βιβλίο στα χέρια και την άποψη της 

Βασιλικής: "Σμαράγδι στη βροχή" της Άννας 
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Γράφει η Βασιλική Μολφέση 

Υπέροχο, γεμάτο ένταση και ανατροπές είναι το καινούριο 

βιβλίο της Άννας Γαλανού με τίτλο "Σμαράγδι στη βροχή". Η 

υπόθεσή του ξεκινάει στα χρόνια της Κατοχής με το 

βομβαρδισμό του Πειραιά όπου ένα κοριτσάκι θα χάσει την 

μνήμη του. Είκοσι ολόκληρα χρόνια θα περάσουν για να 
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ξαναθυμηθεί το όνομά της, ποια ήταν η οικογένειά της και την 

φτωχική της γειτονιά. Σε αυτά τα χρόνια πολλά πρόσωπα θα 

περάσουν από τη ζωή της, η όμορφη Ελμά που τραγουδά σαν 

αηδόνι και ο θείος Νικολής με το παρελθόν τους, ο καλοκάγαθος 

Αριστείδης, ο αδίσταχτος Ζαννής με τα μαγαζιά στην Τρούμπα, 

ο ντόμπρος Μανώλης , ο Άλκης ο μεγάλος έρωτας, η Πέρσα με 

τις εμμονές και την τάση να προκαλεί καταστροφές και ο 

εσωστρεφής Μενέλαος. Θαυμάσιες περιγραφές, ουσιαστικοί 

διάλογοι, γρήγορη και πολύ καλά δομημένη πλοκή, απανωτά 

γεγονότα που ταράζουν τη ζωή των ηρώων, ιδιαίτερα της 

Νάντιας, κρατούν τον αναγνώστη σε αγωνία και ένταση. Η 

εκμετάλλευση της κοπέλας από το Ζαννή, οι απόπειρές της να 

σωθεί ή να πεθάνει, ο σκληρός κόσμος της νύχτας με τους 

δικούς του νόμους, ο έρωτας του Άλκη , η εκδίκηση και το μίσος 

της Πέρσας δίνουν ένταση και ζωντάνια δημιουργώντας έντονα 

συναισθήματα έρωτα, πάθους, ζήλειας κι εκδίκησης. Ένας 

συγκλονιστικός επίλογος με δυο θανάτους, μετά τις 

κινηματογραφικές σκηνές στο καμαρίνι της Νάντιας αποδίδουν 

το δίκαιο και το κακό σε αυτούς που το έσπειραν. Πολύ δυνατό 

βιβλίο, καλογραμμένο, γεμάτο περιπέτεια, γεγονότα, δράση και 

συναισθήματα. Καταπληκτικές είναι και οι περιγραφές στα στενά 

του Πειραιά την εποχή εκείνη, και της Θεσσαλονίκης, εικόνες 

από φτωχογειτονιές γεμάτες χαμόσπιτα, αυλές και την 

μοσχοβολιά των λουλουδιών. Ένα βιβλίο που ο αναγνώστης το 

βιώνει με όλες τις αισθήσεις του. Η συγγραφέας μέσα από την 

υπέροχη υπόθεση του βιβλίου μας δίνει την εικόνα της εποχής 

τότε με τα προβλήματα της επιβίωσης, της μετανάστευσης, της 

ζωής των ανθρώπων και του κόσμου της Τρούμπας. 
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