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Η υπόθεση λαμβάνει χώρα στην Κορνουάλη του 1820, στην ταβέρνα της 

Τζαμάικα. Ένα μέρος που η συγγραφέας είχε επισκεφτεί την δεκαετία του 30′ 

και αποτέλεσε την πηγή έμπνευση της για το έργο. 

Τα έργα της Maurier συνήθως κατατάσονται στο ρομαντικό είδος ή πιο 

συγκεκριμένα στο sensational. Αν και τους λείπει το μελοδραματικό ύφος των 

συγκεκριμένων ειδών, δηλαδή αυτός ο εκβιασμός συναισθημάτων στους 

αναγνώστες και οι υπερβολικές αντιδράσεις των ηρώων. Αντιθέτως η Maurier 

σε όλα αυτά είναι εξαιρετικά φειδωλή. 

Έτσι λοιπόν και στο Η Ταβέρνα της Τζαμάϊκας οι ήρωες της είναι 

ρεαλιστικότατοι, με πολύπλευρους χαρακτήρες και αρκετά ανήθικοι, πολλές 

φορές. Αυτή η ανηθικότητα, όμως, δεν είναι η προσωποποίηση του κακού, 

δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο, οι ήρωες της είναι απλώς άνθρωποι. 

Η αφήγηση επίσης κυλάει ρεαλιστικότατα, ενώ η ποιητικότητα δεν κυλάει από 

τις πράξεις αλλά από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Η περιγραφή του 

σκηνικού είναι το στολίδι του βιβλίου της. Αυτό είναι το Α και το Ω, (εκτός 

φυσικά από την ίδια την ιστορία που μας διηγείται και την ίδια την πλοκή, αυτά 

εννοούνται πάντα). Αυτή η ζοφερή γκρίζα ατμόσφαιρα την οποία μας χαρίζει 

με περίσσια ικανοποίηση, είναι ο χώρος της για να δράσει. Αυτήν 

χρησιμοποιεί για να μας μεταφέρει τα αισθήματα των ηρώων της, για να μας 

προετοιμάσει για μία επερχόμενη καταστροφή, και να μεταδώσει την αγωνία. 

Μία αγωνία όχι κραυγαλέα αλλά που υπονοείται και η οποία χτίζεται σταδιακά 

μέχρι την στιγμή της κορύφωσης. Οι περιγραφές της είναι μοναδικές. Το 

σκηνικό ζωντανεύει, το έδαφος κινείται κάτω από τα πόδια των ηρώων σε 

αυτό το ελώδες περιβάλλον, οι βράχοι μοιάζουν με αρπακτικά χέρια, ο άνεμος 

είναι απειλητικός, η βροχή μαστιγώνει… 

Η Maurier είναι εξαιρετική συγγραφέας που ξέρει να κάνει κάθε σκηνή δική 

της. Της ανήκουν ολοκληρωτικά το περιβάλλον και οι ήρωες της και χειρίζεται 

τα πάντα με μαεστρία. 

Ένα πολύ καλό βιβλίο, το οποίο διάβασα εύκολα και με ευχαρίστηση. Το 

συστήνω στους πάντες, σε αυτούς που αγαπούν το μυστήριο, σε αυτούς που 

αγαπούν τα σκοτεινά ζοφερά τοπία, σε αυτούς που αγαπούν τα βιβλία 

εποχής… όπως καταλάβατε σηκώνει πολλούς αναγνώστες! 
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