
 

Η Lackberg, ο King και ο… Κούκος 

ο αναγνώστης στις 5 Φεβρουαρίου, 2014  

 

Της Βίκυς Βασιλάτου-Σαρρή. 

ΑΓΓΛΙΑ 

Το συγγραφικό ντεμπούτο τού Robert Galbraith είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που 

σέβεται το είδος του. Το Κάλεσμα του κούκου καλεί τον αναγνώστη να εισχωρήσει στον 

κόσμο της μόδας, της μουσικής και των paparazzi, κινείται ανάμεσα σε διάφορα 

κοινωνικά στρώματα, απεικονίζει φαινομενικά ευτυχισμένες αλλά ουσιαστικά 

δυσλειτουργικές οικογένειες, αναλύει διάφορα ψυχολογικά προφίλ, δουλεύει σε βάθος 

τόσο τον πρωταγωνιστή όσο και τους δευτερεύοντες ήρωες και τους κομπάρσους, φτάνει 

έως τη ραχοκοκαλιά του εγκλήματος που διαπράχθηκε, εκπλήσσοντάς μας με την 

ταυτότητα του δολοφόνου. 

Ο Galbraith δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Μελετά την παραμικρή λεπτομέρεια, ούτως 

ώστε ο πίνακας που αποκαλύπτεται σιγά-σιγά να είναι καθαρός και να αποτυπωθεί 

αβίαστα στο νου. Από τις πρώτες αράδες έως τις τελευταίες, το ενδιαφέρον τού 

αναγνώστη δεν παρεκκλίνει της πορείας του, για τον απλούστατο λόγο ότι ο συγγραφέας 

παρ’ όλο τον όγκο του μυθιστορήματός του, δεν κουράζει. Χτίζει με καλοδουλεμένες 

πινελιές την ιστορία του και καλλιεργεί το σασπένς στο έπακρο. Κάποιες υποψίες 

εισχωρούν στο μυαλό μόνο μετά το πέρας σχεδόν των τριών τετάρτων της αφήγησης. 

Μέχρι τότε, έχει να κάνει με ένα μυθιστόρημα που πραγματεύεται ναι μεν μια ιστορία που 

έχει να κάνει με τη δολοφονία της Λούλα Λάντρι, αλλά ο οξυδερκής και βετεράνος 

πολέμου ντετέκτιβ, Κόρμοραν Στράικ, διεισδύει πρώτα και σε βάθος στον λαμπερό 

κόσμο που την περιβάλλει, στις σχέσεις της με την οικογένεια και τους φίλους της, στην 

επιφανειακή έρευνα των αστυνομικών, για να καταλήξει σε αλυσιδωτά συμπεράσματα και 
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στην ανακάλυψη του δολοφόνου. Εν παραλλήλω, ο Robert Galbraith διεισδύει στη ζωή 

του ήρωά του και μας τον συστήνει με εξαιρετική ευκρίνεια. Ίσως με λιγότερο βάθος, 

αλλά με εξίσου προσεγμένο τρόπο, μας παρουσιάζει και την γραμματέα/βοηθό τού 

ντετέκτιβ, την Ρόμπιν, που συμβάλλει σημαντικά όχι μόνο στην έρευνα, αλλά και στη 

μοναχική ζωή τού εργοδότη της. 

Το Κάλεσμα του κούκου είναι μια ευχάριστη και αναζωογονητική έκπληξη στο αστυνομικό 

μυθιστόρημα. Η άλλη έκπληξη είναι ότι ο Robert Galbraith, δεν είναι παρά το λογοτεχνικό 

ψευδώνυμο της J. K. Rowling, γνωστή σε όλους ως συγγραφέα τού Harry Potter. Ύστερα 

από το βιβλίο της για ενηλίκους, Ένας ξαφνικός θάνατος (εκδ. Ψυχογιός, 2012), για το 

οποίο της ασκήθηκε -και κακώς γιατί πρόκειται για έναν αξιόλογο κοινωνικό πίνακα – 

πολύ αυστηρή κριτική, επέλεξε αυτή τη φορά να ενδυθεί μια μάσκα. Χωρίς όμως αυτή της 

η μεταμφίεση να διαρκέσει (βλέπεις, το σύνδρομο του «δοξάστε με», δύσκολα το 

αντιπαρέρχεται κανείς). Παρ’ όλα ταύτα, είτε ως Galbraith είτε ως Rowling, κέρδισε το 

στοίχημα του αστυνομικού της βαπτίσματος, και ανοίγει ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο στο 

συγγραφικό της πορτοφόλιο. Όσο για το εάν θα είναι εξίσου επιτυχές όσο ο εφτάτομος 

μαγικός της κόσμος, αυτό θα το δείξει η πορεία, μιας και ο Κούκος εγκαινιάζει μια σειρά 

από αστυνομικά μυθιστορήματα, με επικεφαλής τον Κόρμοραν Στράικ.  

Το κάλεσμα του κούκου 

Robert Galbraith 

Σε μετάφραση Χρήστου Καψάλη 
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