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Miranda July, «Ο πρώτος κακός» 

Γράφει η Κική Τσιλιγγερίδου

Ο Πρώτος κακός της Miranda July είναι ένα βιβλίο-έκπληξη, για πολλούς λόγους. Ο 

κυριότερος: η πρωταγωνίστριά του είναι τρελή. Όχι με την κλινική έννοια, αλλά με την 

κοινωνική σίγουρα. Αν θέλεις να το θέσεις κομψά, τη λες αντισυμβατική — αλλά είναι 

τρελή. Επιπλέον, είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς πώς εξελίσσεται η πλοκή, κι αυτό 

είναι κάτι που δεν θα περιγράψω.

Η Σέριλ (η τρελή που λέγαμε), είναι 43 ετών, ζει μόνη και εργάζεται σε υψηλόβαθμη θέση 

σε μια εταιρεία που παράγει DVD με ασκήσεις γυμναστικής και επιδείξεις αυτοάμυνας. H 

Σέριλ λοιπόν είναι ερωτευμένη με τον Φίλιπ, αλλά ο έρωτάς της δεν είναι ένας κλασικός 

έρωτας: είναι βαθιά της πεποίθηση ότι εκείνη και ο Φίλιπ έχουν υπάρξει ζευγάρι σε πολλές 

ζωές μέχρι τώρα, και ότι είναι γραφτό τους να είναι μαζί. Ο Φίλιπ οριακά γνωρίζει την 

ύπαρξή της. Επίσης η Σέριλ κοιτάζει επίμονα μικρά παιδιά και μωρά, διότι πιστεύει ότι ένα 

συγκεκριμένο μωρό που πήρε αγκαλιά όταν ήταν εννέα ετών είναι εγκλωβισμένο μέσα στα 

σώματα των παιδιών αυτών και της απευθύνεται με το βλέμμα. Η Σέριλ έχει ψυχοσωματικά

προβλήματα που εκδηλώνονται με έναν «υστερικό κόμπο» στο λαιμό, για τον οποίο 

αποζητά θεραπεία. See? Τρελή. 

Η ζωή της Σέριλ κάνει μια μεγάλη στροφή όταν έρχεται στο σπίτι της να μείνει η 

εικοσάχρονη επαναστάτρια κόρη των αφεντικών της, η Κλι. Θα πω μόνο ότι, μετά από μια 

μακρά περίοδο ψυχρών έως και εχθρικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο γυναίκες, η μεταξύ 

τους ένταση εκτονώνεται με… ξύλο. Το οποίο απολαμβάνουν και οι δύο. Δέρνονται με 
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πάθος, στήνουν η μία παγίδες στην άλλη και εξασκούν με απόλυτο ρεαλισμό τις ασκήσεις 

αυτοάμυνας που πουλά η εταιρεία των γονιών της Κλι. Κι αν αυτό είναι έκπληξη, 

περιμένετε να διαβάσετε τη συνέχεια (στο βιβλίο). 

Η Miranda July έχει γράψει  ένα μυθιστόρημα απολαυστικό, αστείο, τρυφερό και σέξι, κι 

αυτό δεν αποτελεί έκπληξη αν έχει δει κανείς κάποια από τις ταινίες που έχει γράψει και 

σκηνοθετήσει και παίξει (ναι, είναι η γυναίκα-ορχήστρα). Για παράδειγμα, το Me and You 

and Everyone We know. 

Ο Πρώτος κακός κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, σε εξαιρετική μετάφραση. 

Το προτείνω ανεπιφύλακτα, ειδικά σε κορίτσια. :-)
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