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Γράφει η Τατιάνα Τζινιώλη

Αυτό κι αν ήταν ιδιαίτερο βιβλίο. Δεν γνώριζα τη συγγραφέα παρόλο που στο εξωτερικό 
είναι ιδιαίτερα γνωστή κι έχει τιμηθεί με πολλά σημαντικά βραβεία κι η αλήθεια είναι ότι εκ 
πρώτης όψεως το βιβλίο πραγματικά δε σε προϊδεάζει για το τι θα διαβάσεις. Ένα τελείως 
μαύρο εξώφυλλο με απλά τον τίτλο και το όνομα του δημιουργού συμπληρώνουν την 
ελλιπή ήδη εικόνα. Από τη περίληψη νόμιζα ότι θα ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση 
‘’εισβολής’’ ενός επαναστατικού και μη συνηθισμένου ατόμου στη τακτοποιημένη 
καθημερινότητα κάποιου που έχει ξεχάσει πώς είναι να ζεις μαζί με άλλους ανθρώπους 
.Εκεί όμως κι αν έκανα λάθος. Η συνέχεια ήταν μακράν στην άλλη άκρη από αυτό που είχα
στο μυαλό μου, κάτι που αφενός με γοήτευσε όσον αφορά τη τεχνική της συγγραφέως να 
ξεφύγει από τα συνηθισμένα, από την άλλη δεν έχω ακόμη καταλήξει αν έκανε καλά ή όχι.

Η Σέριλ είναι μια ιδιαίτερη γυναίκα που ζει μόνη της βασανιζόμενη από έναν υστερικό 
κόμβο που νιώθει στο λαιμό. Τη στοιχειώνει η ανάμνηση ενός μωρού που είχε συναντήσει 
πριν χρόνια, έχει εμμονή με έναν άντρα που δε νιώθει τίποτα για ‘κείνη και γενικότερα 
νιώθει προστατευμένη μέσα στο κέλυφος το οποίο έχει επιλέξει να ζει. Όταν τα αφεντικά 
της της ζητάνε να φιλοξενήσει για λίγο καιρό την εικοσάχρονη κόρη τους, ο εκκεντρικά 
ταχτοποιημένος κόσμος της Σέριλ καταρρέει.

Όπως προανέφερα είναι πραγματικά από τα πιο ιδιόμορφα βιβλία που έχω διαβάσει και 
πιστέψτε με, έχω διαβάσει πολλά. Η εξέλιξη της ιστορίας είναι τόσο αναπάντεχη που δίνεις
σίγουρα συγχαρητήρια στη συγγραφέα που σκέφτηκε αλλά και τόλμησε να οδηγήσει τους 
ήρωες της σε ένα τέτοιο δρόμο, παράλληλα όμως έχεις και στο πίσω μέρος του μυαλού 
σου το ερώτημα: γιατί το έκανε αυτό; Όλο το βιβλίο είναι διάχυτο από έντονο αισθησιασμό 
αλλά και μητρική αγάπη σε διάφορες μορφές, δύο τόσο διαφορετικά είδη συναισθημάτων 
που στη παρούσα φάση κατορθώνουν να συνυπάρχουν. Εξακολουθώ όμως να είμαι 
συναισθηματικά μαγκωμένη απέναντι του καθώς σε εμένα τουλάχιστον δε μπόρεσε να 
περάσει μια λογική σχετικά εξήγηση στο ‘’γιατί’’ έπρεπε να περιπλέξει τόσο τις ζωές των 



ηρώων της. Ασφαλώς και δεν έχεις την απαίτηση από τα βιβλία να σου παρουσιάζουν 
πάντα τέλειες και άψογα ισορροπημένες σχέσεις που απέχουν μακρά από τη 
πραγματικότητα, όμως ακόμη και σε πιο μη συνηθισμένες περιπτώσεις περιμένεις έστω να
υποβόσκει μέσα στο κείμενο μια αιτιολογία γι’αυτό. Στο παρόν εγχείρημα, σε μένα 
τουλάχιστον δε πέρασε κάτι τέτοιο.

Χωρίς να το κατακρίνω σα μυθιστόρημα, είναι άλλωστε καλογραμμένο και κυλάει 
ευχάριστα, νομίζω ότι η συγγραφέας δε ψυχογράφησε επαρκώς τους χαρακτήρες της ώστε
να δικαιολογεί τις αντιδράσεις τους. Για όποιον ωστόσο ψάχνει κάτι διαφορετικό, είναι μια 
ενδιαφέρουσα επιλογή.
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