
Διαβάσαμε: Η μεγάλη Παλίρροια

11/05/2015

«Η μεγάλη παλίρροια»
Συγγραφείς: Cilla & Rolf Borjlind
Μετάφραση: Αμπυ Ράικου
Εκδόσεις: Παπαδόπουλος

Πανσέληνος και στο σουηδικό νησί Νόρντκοστερ η μεγάλη παλίρροια ετοιμάζεται να 
καλύψει την ακτή. Τρεις άνθρωποι σκάβουν έναν λάκκο στην άμμο ενώ τους παρακολουθεί 
κρυμμένο ένα αγόρι. Η περιέργειά του θα μετατραπεί σε τρόμο όταν διακρίνει και μία 
τέταρτη φιγούρα – την έγκυο γυναίκα για την οποία προορίζεται ο λάκκος. Θαμμένη στην 
άμμο μέχρι το λαιμό, καθώς η στάθμη του νερού ανεβαίνει, η γυναίκα νιώθει το μωρό στην 
κοιλιά της να κλοτσάει…

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά, η νεαρή Ολίβια Ρένινγκ ολοκληρώνει την αστυνομική της 
εκπαίδευση και η μόνη εργασία που της απομένει είναι να ερευνήσει μια άλυτη υπόθεση. 
Επιλέγει τη δολοφονία στο Νόρντκοστερ και σύντομα συνειδητοποιεί ότι πρέπει να μιλήσει 
με τον Τομ Στίλτον, τον αστυνόμο που δεν κατάφερε να εξιχνιάσει τότε το έγκλημα. Αλλά ο 
Τομ έχει εξαφανιστεί και η Ολίβια αποφασίζει να τον αναζητήσει, την ώρα που μια συμμορία
ξεκινάει άγριες επιθέσεις σε άστεγους της Στοκχόλμης.

Το βιβλίο ξεκινά με ένα ανατριχιαστικό έγκλημα μίας νεαρής εγκύου κατά τη διάρκεια της 
παλίρροιας πριν από 24 χρόνια και πλέον έχει χαρακτηριστεί ως ανεξιχνίαστη, άλυτη 
υπόθεση, μια υπόθεση που η νεαρή εκπαιδευόμενη αστυνόμος Ολίβια Ρένινγκ 
αναλαμβάνει ως καλοκαιρινό πρότζεκτ.

Η πλοκή ξετυλίγεται προς διάφορες  κατευθύνσεις, φέρνοντας τον αναγνώστη στον κόσμο 
της σύγχρονης Σουηδίας και μια σειρά από βίαιες επιθέσεις σε αστέγους οι οποίες 
γράφονται σε κάμερα και ανεβαίνουν σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, μια σειρά 
επιθέσεων που η αστυνομία έχει αποτύχει να λύσει. Σιγά – σιγά οι δύο υποθέσεις 



εμπλέκονται, καθώς η Ολίβια ενώνει τις δυνάμεις της με τον πρώην αστυνομικό Τομ 
Στίλτον, ο οποίος υπηρέτησε με τον πατέρα της προσπαθώντας να λύσουν το έγκλημα 
κατά τη διάρκεια της παλίρροιας, αλλά πλέον είναι άστεγος.

Αυτό που κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το βιβλίο είναι πως και οι δύο ιστορίες είναι εξίσου 
συναρπαστικές και καθώς η έρευνα της Ολίβια κορυφώνεται, βλέπουμε να εκτίθενται 
σημαίνοντα πρόσωπα της επιχειρηματικής κοινότητας της Σουηδίας και οι σχέσεις τους με 
τον σκοτεινό κόσμο του εμπορίου του σεξ.

Η γραφή είναι σφικτή, ακριβής και δεν χαρίζεται όταν πρόκειται να περιγράψει τον κόσμο 
του σεξ, της βίας και των ανθρωπίνων σχέσεων.
Παρά την ζοφερή φύση των δύο ερευνών, το βιβλίο έχει αρκετές στιγμές χιούμορ. Τόσο η 
Ολίβια όσο και ο Τομ είναι πιστευτοί ως χαρακτήρες, πραγματικοί άνθρωποι και όχι 
καρικατούρες. Η Ολίβια μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζεται αφελής, αλλά πρόκειται για 
μια γυναίκα που δεν αποφεύγει τους κινδύνους ενώ ο Τομ Στίλτον χαρακτηρίζεται από την 
ακεραιότητά του. Ο χαρακτήρας του είναι πολυεπίπεδος ενώ οι δυο τους φαίνεται να είναι 
ο ένας αντανάκλαση του άλλου.

Η πλοκή είναι γεμάτη ανατροπές. Ανατροπές που κανείς δεν περιμένει, κάτι σπάνιο στα 
σημερινά αστυνομικά βιβλία. Ένα συναρπαστικό θρίλερ που αν και η ιστορία είναι αρκετά 
πολύπλοκη, με διάφορες υπο-πλοκές να εμπλέκονται μεταξύ τους, δεν είναι δύσκολο να 
την παρακολουθήσεις.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και το γεγονός ότι το ζευγάρι των συγγραφέων είναι οι 
πλέον αναγνωρισμένοι σεναριογράφοι αστυνομικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών στη 
Σουηδία και γνωρίζουν πώς να κρατούν τον αναγνώστη σε αγωνία, δίνοντάς τους τις 
απαραίτητες λεπτομέρειες χωρίς όμως να τον κουράζουν. Ένα βιβλίο που σε κρατά σε 
εγρήγορση προσφέροντάς σου μια ξεχωριστή αναγνωστική εμπειρία.
Τα καλά νέα; Το βιβλίο αποτελεί το πρώτο μέρος μιας σειράς με πρωταγωνιστές τους 
Ολίβια Ρένινγκ και τον Τομ Στίλτον, οπότε στο μέλλον αναμένουμε και τα υπόλοιπα!
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