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Η «Μεγάλη Παλίρροια» είναι ένα μυθιστόρημα από το συγγραφικό ζευγάρι Cilla και Rolf Börjlind,
το οποίο έκανε κρότο και στη χώρα μας τους λίγους μόλις μήνες κυκλοφορίας του στα ελληνικά.

Στη χώρα-γενέτειρά του Σουηδία ήταν μεγάλη επιτυχία, τόσο που μάλιστα πρόκειται να μεταφερθεί
στη σουηδική τηλεόραση, ως μίνι τηλεοπτική σειρά 10 επεισοδίων μέσα στο 2016.

Κι ενώ πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικά μυθιστόρημα των συγγραφέων, δεν φαίνεται καθόλου 
ως μια πρώτη, «αρχάρια» δουλειά σε όποιον το διαβάσει, μιας και η εμπειρία του συγγραφικού 
ζευγαριού είναι μεγάλη, κυρίως πάνω στα σενάρια – δεν θεωρούνται αδίκως άλλωστε «ο βασιλιάς 
και η βασίλισσα του Σκανδιναβικού εγκλήματος».

Όχι μακριά από τη θεματική που πραγματεύονται συνήθως οι Cilla και Rolf Börjlind, η «Μεγάλη 
Παλίρροια» εστιάζει σε θέματα όπως οι άστεγοι, οι κοινωνικοπολιτικές διαφορές και η 
διεφθαρμένη πλούσια ελίτ των Σκανδιναβικών χωρών.

Το παραπάνω ωστόσο δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα βαρύ πολιτικό 
μυθιστόρημα. Η «Μεγάλη Παλίρροια» είναι συμπαγής, γεμάτη ανατροπές και δεν αφήνει τον 
αναγνώστη-λάτρη του είδους να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Επίσης, έχει μία από τις πιο 
έντονες σκηνές στις πρώτες 2μιση σελίδες του βιβλίου στην πιο πρόσφατη ιστορία της λογοτεχνίας 
εγκλημάτων: Ένα μικρό αγόρι στο νησί Νόρντκοστερ παρατηρεί τρεις ανθρώπους να σκάβουν στην
φεγγαρόλουστη παραλία, η οποία σύντομα θα καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα θάλασσας λόγω της 
παλίρροιας που έπεται. Με μεγάλο του τρόμο όμως συνειδητοποιεί ότι υπάρχει κι ένα τέταρτο 



άτομο στην παραλία, μια γυναίκα, θαμμένη μέχρι το λαιμό. Ένα ουρλιαχτό κάνει το αγόρι να το 
βάλει στα πόδια – κι έπειτα πληροφορούμαστε ότι η θαμμένη γυναίκα είναι έγκυος και τα νερά της 
μόλις έσπασαν.

Μετά από αυτές τις πρώτες σελίδες του βιβλίου, κινείται η περιέργεια στον αναγνώστη για τη 
διαλεύκανση του μυστηρίου και την αληθινή φύση αυτού του τρομερού εγκλήματος. Αυτός ο 
άλυτος φόνος έλαβε χώρα το 1987, κι έπειτα η αφήγηση μεταφέρεται στο παρόν, όπου η φοιτήτρια 
στη Σχολή της Αστυνομίας Ολίβια Ρένινγκ αναλαμβάνει μια εργασία πάνω στην προαναφερθείσα 
υπόθεση που είχε αφήσει στη μέση ο (νεκρός πια) πατέρας της τότε. Αυτή η νεαρή γυναίκα είναι 
ένας πολύ εμπνευσμένος και μελετημένος χαρακτήρας για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εν λόγω 
μυθιστορήματος. Η Ολίβια λοιπόν θα ψάξει να βρει τον αστυνομικό Τομ Στίλτον, ο οποίος είχε 
συνεργαστεί με τον πατέρα της πάνω στο μυστήριο του φόνου αυτού το 1987, και ο οποίος 
θεωρείται εξαφανισμένος εδώ και χρόνια. 

Παράλληλα με την ιστορία της Ολίβια, οι Börjlind φτιάχνουν ένα περιληπτικό πορτραίτο της 
Σουηδικής κοινότητας των αστέγων που στο βιβλίο απειλούνται από ολοένα και πιο βίαιες 
επιθέσεις εναντίον τους από μια μυστηριώδη σπείρα ανώνυμων.

Το μεγαλύτερο ίσως αρνητικό του μυθιστορήματος αυτού έγκειται στο ότι η –φερόμενη ως- 
δευτερεύουσα ιστορία του βιβλίου (που αφορά στις επιθέσεις στους άστεγους της Στοκχόλμης) δεν 
βοηθά εντέλει στην έκβαση της πρωταγωνιστικής ιστορίας, με τη διαλεύκανση του φόνου στο 
Νόρντκοστερ. Οι δύο ιστορίες περιπλέκονται και συνδέονται πολύ έξυπνα σε διάφορα σημεία 
μεταξύ τους, αλλά εντέλει, λίγη διαφορά θα υπήρχε στην έκβαση της πρώτης αν έλειπε η δεύτερη. 
Σίγουρα οι συγγραφείς θέλουν να περάσουν το μήνυμά τους για την κατάσταση των αστέγων στη 
Στοκχόλμη και την αντιμετώπισή τους από την κοινωνία, υπενθυμίζοντας συνεχώς στον αναγνώστη
ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά μόνο έτσι μπορεί να 
δικαιολογηθεί αυτή η ύπαρξη της δευτερεύουσας ιστορίας στη «Μεγάλη Παλίρροια» και μπορεί να
πει κανείς ότι ο αναγνώστης θα απογοητευτεί εντέλει όταν συνειδητοποιήσει ότι δεν εξυπηρετούσε 
και κάπου – εκτός φυσικά από την τυχόν αφύπνισή του σε σχέση με ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. 
Αλλά ίσως και αυτός να είναι ο μοναδικός σκοπός.

Κάτι που επίσης προσέχει κανείς καθώς διαβάζει τη «Μεγάλη Παλίρροια» είναι η ύπαρξη πολλών 
ονομάτων που πολλές φορές δεν αναφέρονται (τουλάχιστον στην πρώτη τους εμφάνιση) με πολύ 
τρανταχτό τρόπο ώστε να καρφωθούν στη μνήμη του αναγνώστη όπως θα έπρεπε για να 
παρακολουθήσει τη συνέχεια της ιστορίας τους μετά από μερικές σελίδες. Αυτό τείνει να μας 
θυμίζει σαπουνόπερα, που δεν είναι απαραίτητα κακό, ούτε αφαιρεί πολλή από τη δύναμη του 
θρίλερ που έχει μέσα του το μυθιστόρημα, αλλά ίσως ξενίσει τους λάτρεις της αστυνομικής 
λογοτεχνίας, όπου όλα κινούνται γρήγορα με ιδιαίτερη έμφαση στα ονόματα και στις καταστάσεις 
που συνδέονται με αυτά ευθύς εξαρχής.

Συνοψίζοντας, πολλοί πιθανότατα να προβλέψουν το τέλος του βιβλίου, όχι όλα του τα σκέλη, 
αλλά τουλάχιστον κατά το ήμισυ, πολύ πριν τον επίλογο του βιβλίου, μέσω ενός στοιχείου που μας 
δίνεται και είναι υπερβολικά φανταχτερό για να μην το γραπώσει ο υποψιασμένος αναγνώστης – 
ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται για ένα απολαυστικό και βραδυφλεγές θρίλερ, που 
μπορεί να μην αποτελέσει το καλύτερο, αλλά σίγουρα ένα ευχάριστο ανάγνωσμα. 

http://simplylife.gr/pages/biblia/article/id/98 
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