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Δεν υπάρχει άλλος επιθεωρητής σαν τον Τζον Ρέμπους. Ευφυής, οξύθυ-

μος και εντελώς απρόβλεπτος, είναι στο στοιχείο του στη σκοτεινή πλευρά 

του Εδιμβούργου. Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια ανασκόπηση της καριέρας 

του, από τα πρώτα του βήματα έως τη συνταξιοδότησή του. Στις σελίδες 

του έρχονται στο φως δεκαεπτά άγνωστες και αδημοσίευτες έως σήμερα 

συναρπαστικές υποθέσεις στις οποίες ενεπλάκη ο Ρέμπους. Στο τέλος του 

βιβλίου, ο Ίαν Ράνκιν καταθέτει την πολύ προσωπική διαδικασία της γέννη-

σης του ήρωά του καθώς και την περίπλοκη σχέση του μαζί του.

Όλα όσα θέλατε να μάθετε λοιπόν για τον Τζον Ρέμπους σ’ ένα βιβλίο επι-

τομή της δράσης του, το οποίο είναι ταυτόχρονα και η ιδανική εισαγωγή 

στον κόσμο του επιθεωρητή για όσους δεν τον έχουν γνωρίσει ακόμη.

[ Αυτό το βιβλίο είναι επικίνδυνο: δεν πρέπει να το έχεις στο κομοδίνο σου – μπορεί 
να μη σε πιάνει ύπνος μέχρι να φτάσεις στην τελευταία του σελίδα. δεν πρέπει να το 
δανείσεις σε άλλους – μπορεί να μην το πάρεις ποτέ πίσω. ] CORNFLOWER BOOKS

[ Πάντα είναι απόλαυση να διαβάζεις τον Ρέμπους, όσο σκοτεινές κι αν είναι οι 
υποθέσεις του. Η αφήγηση μεταφέρει ακέραιο το πνεύμα του Εδιμβούργου καθώς 
και το μεγαλείο της Σκοτίας.] INDEPENDENT ON SUNDAY

[ Ο Ίαν Ράνκιν εξακολουθεί να είναι αξεπέραστος. Ο καλύτερος σύγχρονος 
Βρετανός συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας. ] ThE TImES

Ο Ian Rankin (Ίαν Ράνκιν) γεννήθηκε τον Απρίλιο 

του 1960 στο Φάιφ της Σκοτίας. Σπούδασε αγγλική 

λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, 

απ’ όπου αποφοίτησε το 1982. Πριν αφοσιωθεί 

στη συγγραφή, έκανε διάφορες δουλειές, από 

εργάτης σε αμπελώνες ως φοροεισπράκτορας και 

μουσικός συντάκτης. Το πρώτο του μυθιστόρημα 

εκδόθηκε το 1986, αλλά η καθιέρωσή του ήρθε 

με τη δημιουργία του διάσημου αντιήρωά του, 

του επιθεωρητή Ρέμπους, το 1987. Τα βιβλία του 
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Πρόλογος του συγγραφέα

Το διήγημα «Ξοφλημένος», το πρώτο της συλλογής, είναι μία 
από τις πιο πρόσφατες ιστορίες που έχω γράψει. Το βάλαμε 
πρώτο πρώτο γιατί διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας 
του ’80, όταν ο Ρέμπους μάθαινε τα κόλπα στο αστυνομικό 
τμήμα του Σάμερχολ (όπως αφηγούμαι στο μυθιστόρημά μου 
Άγιος ή αμαρτωλός;). Ακολουθούν οι δώδεκα ιστορίες από τη 
συλλογή μου με τίτλο A Good Hanging and Other Stories. Οι 
ιστορίες αυτές γράφτηκαν με σκοπό να αποτελέσουν ένα ημε-
ρολογιακό έτος από τη ζωή του Ρέμπους. Έτσι «Το πλέιμπακ» 
διαδραματίζεται Μάρτιο, το «Μια καλή θηλιά» Αύγουστο (την 
περίο δο που το Φεστιβάλ του Εδιμβούργου Φριντζ είναι στο 
αποκορύφωμά του – όπως και ήτανε), και το «Πάει ο παλιός 
ο χρόνος» διαδραματίζεται Δεκέμβριο. Στη συνέχεια ακολουθεί 
η νουβέλα «Ο θάνατος δεν είναι το τέλος» (μέρος της οποίας 
συμπεριέλαβα «πετσοκομμένο» στο μυθιστόρημα Dead Souls). 
Περιλαμβάνονται επίσης δύο ολοκαίνουργιες ιστορίες – «Η 
επιβάτισσα» και «Ένα πρόβλημα για τρεις μπίρες». Το τελευ-
ταίο διήγημα της συλλογής, «Η τελευταία σταγόνα», διαδρα-
ματίζεται αμέσως μετά τη συνταξιοδότηση του Ρέμπους στο 
τέλος του μυθιστορήματος Τελευταίο τραγούδι για τον Ρέμπους 
και το έγραψα για να το διαβάσω σε μια φιλανθρωπική βραδιά 
που έλαβε χώρα στο Caledonian Brewery στο Εδιμβούργο – όταν 
φτάσετε στην ιστορία αυτή θα καταλάβετε το γιατί.

Ελπίζω να περάσετε τόσο καλά διαβάζοντας αυτές τις 
ιστορίες όσο κι εγώ όταν τις έγραφα.

Ιαν Ρανκιν



Όλες οι σημειώσεις ανήκουν στη μεταφράστρια του βιβλίου.
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Ξοφλημένος

«Πιο κρύο και από φιλί της πρώην» ψέλλισε ο επιθεωρη-
τής Στέφαν Γκίλμουρ ενώ σβάρνιζε τα πόδια και έτρι-

βε τα χέρια του.
«Και πού να ξέρω εγώ;» απάντησε ο Ρέμπους. 
Τα δικά του χέρια ήταν χωμένα βαθιά στις τσέπες του 

παλτού του. Τρεις το μεσημέρι, χειμώνας, και τα φώτα στο 
προαύλιο της φυλακής ήταν ήδη αναμμένα. Ώρες ώρες εμφα-
νίζονταν πρόσωπα ανάμεσα στα κάγκελα των παραθύρων, που 
τα συνόδευαν περίεργα βλέμματα και χειρονομίες. Ο μηχανι-
κός εκσκαφέας σημείωνε πολύ αργή πρόοδο, ενώ παραδίπλα 
στεκόντουσαν εργάτες με αξίνες έτοιμοι να αναλάβουν κι 
εκείνοι με τη σειρά τους.

«Ξεχνάω συνέχεια ότι είσαι ακόμη παντρεμένος» σχολίασε 
ο Γκίλμουρ. «Για χάρη της κόρης σας, ε;»

Ο Ρέμπους τού έριξε ένα απειλητικό βλέμμα αλλά ο Γκίλ-
μουρ είχε ήδη στρέψει την προσοχή του στον ανώνυμο τάφο. 
Βρίσκονταν σε μια αχρησιμοποίητη γωνιά των Φυλακών Σόχτον 
της Αυτού Μεγαλειότητος, κοντά στα τείχη που υψώνονταν 
κατακόρυφα. Οι φρουροί που τους είχαν φέρει σε αυτό το 
σημείο εξαφανίστηκαν πάλι γρήγορα στο εσωτερικό των φυ-
λακών. Αντί για νεκροφόρα ο νεκροθάφτης είχε φέρει ένα 
σκουριασμένο ανοιχτό μπλε φορτηγάκι. Είχε βάλει μέσα ένα 
φτηνό, απλό φέρετρο, εφόσον κανείς δεν φανταζόταν ότι θα 
είχε μείνει τίποτε από το παλιό. Ο Τζόζεφ Μπλέι είχε κρεμα-
στεί είκοσι χρόνια πριν, ούτε σαράντα πέντε μέτρα από το 
σημείο όπου βρισκόντουσαν τώρα, ένας από τους τελευταίους 
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ανθρώπους που εκτελέστηκαν στη Σκοτία. Ο Ρέμπους είχε δει 
το ικρίωμα σε μια προηγούμενη επίσκεψή του στη φυλακή. 
Τον είχαν μάλιστα πληροφορήσει ότι δούλευε ακόμη κανονικά, 
σε περίπτωση που επέστρεφε η θανατική ποινή.

Ο εκσκαφέας σκάλισε ξανά, πετώντας αυτή τη φορά και 
κάποιες μακριές σκλήθρες ξύλου. Κάποιος από τους εργάτες 
έκανε νόημα στον οδηγό να σηκώσει το μπράτσο πριν μπει 
μέσα στην τρύπα συνοδευόμενος –αν και με κάποιον εμφανή 
δισταγμό– από τον νεότερο συνάδελφό του. Καθώς εκείνοι 
δούλευαν με τις αξίνες τους αποκαλύφθηκε μεγαλύτερο μέρος 
από το φέρετρο, ορισμένα κομμάτια του ήταν ακόμη άθικτα. 
Δεν μύριζε καθόλου, όχι ότι ο Ρέμπους θα μπορούσε να το κα-
ταλάβει. Το πρώτο πράγμα που είδε από τον Τζόζεφ Μπλέι 
ήταν μια τούφα μαλλιά και από κάτω το κρανίο. Είχαν φέρει 
το καινούργιο φέρετρο από την κλούβα του φορτηγού. Κανείς 
δεν είχε έρθει εδώ για να χάσει την ώρα του. Ο Μπλέι φορούσε 
ένα σκούρο κοστούμι. Ο Ρέμπους δεν ήξερε τι περίμενε από την 
εκταφή: ίσως σκουλήκια να βγαίνουν από τις κόγχες των ματιών 
ή τη δυσοσμία της αποσύνθεσης. Προετοιμαζόταν όλο το πρωί, 
παραλείποντας το πρωινό και το μεσημεριανό γεύμα, ώστε να 
μην υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να ξεράσει. Αλλά το 
μόνο που έβλεπε τώρα ήταν ένας σκελετός μέσα σε ένα φτηνό 
κοστούμι, που έμοιαζε σαν να ήταν μέρος μιας φάρσας από 
κάποιον φοιτητή της ιατρικής.

«’Σπέρα, Τζο» είπε ο Γκίλμουρ με έναν μικρό χαιρετισμό.
΄Υστερα από λίγα λεπτά οι εργάτες ήταν έτοιμοι να σηκώ-

σουν το πτώμα. Το παντελόνι και το σακάκι του Μπλέι έμοια-
ζε σαν να είχαν κολλήσει στο χώμα από κάτω τους αλλά τελι-
κά ξεκόλλησαν. Δεν συμπεριφέρθηκαν στη σορό με ιδιαίτερο 
σεβασμό αλλά ούτε και με ασέβεια. Ο νεκρός ήταν μια δουλειά 
που έπρεπε να γίνει σβέλτα και αποτελεσματικά πριν πεθάνουν 
απ’ το κρύο οι ζωντανοί.

«Τι είναι αυτό;» ρώτησε ο Ρέμπους δείχνοντας με το κε-
φάλι προς τον λάκκο. 
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Ο Γκίλμουρ έκλεισε λίγο τα μάτια, μπήκε μέσα, έσκυψε και 
ανέσυρε ένα ρολόι τσέπης με αλυσίδα.

«Μάλλον το είχε στην τσέπη του» είπε και έδωσε το ελεύ-
θερο χέρι του στον Ρέμπους για να τον βοηθήσει να βγει από 
τον λάκκο. 

Είχαν ήδη κλείσει το καπάκι στο καινούργιο φέρετρο και 
το έβαζαν στο φορτηγάκι.

«Πού θα καταλήξει;» ρώτησε ο Ρέμπους.
Ο Γκίλμουρ σήκωσε τους ώμους. 
«Όχι κάπου χειρότερα αποδώ» ήταν η απάντησή του ενώ 

αντιγύριζε τη μελαγχολική ματιά που του έριξε ένας κατάδικος 
από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου.

«Δεν μπορώ να διαφωνήσω» είπε ο Ρέμπους. 
Είχαν βάλει πάλι μπρος τη μηχανή του εκσκαφέα. Υπήρχε 

ένας λάκκος που έπρεπε να κλείσει.

Σε μια παμπ κοντά στον σταθμό τρένων Χέιμαρκετ ο Γκίλμουρ 
παρήγγειλε ιρλανδέζικους καφέδες. Ο καφές ήταν στιγμιαίος 
και η κρέμα γάλακτος μακράς διαρκείας, αλλά ένα εξτρά 
σφηνάκι «Πέρδικας» σε κάθε κούπα θα την έκανε τη δουλειά. 
Δεν υπήρχε φωτιά, ενώ οι σωλήνες του καλοριφέρ σφύριζαν 
κάτω από τα καθίσματα στον πάγκο, κι έτσι κάθισαν πλάι 
πλάι και άρχισαν να ρουφούν με θόρυβο τον καφέ τους. Ο 
Ρέμπους είχε ανάψει τσιγάρο και ένιωθε το πρόσωπό του 
ολόκληρο να μυρμηγκιάζει καθώς είχε αρχίσει να ξεπαγώνει. 

«Θύμισέ μου» είπε τελικά. «Τι διάολο έγινε μόλις τώρα;»
«Έτσι το έκαναν τα παλιά χρόνια» απάντησε ο Γκίλμουρ. 

«Όταν σε κρέμαγαν, σε έχωναν σε τάφο μέσα στον χώρο της 
φυλακής. Ο Τζόζεφ Μπλέι σκότωσε κάποιον που του χρωστού-
σε χρήματα. Πήγε στο σπίτι του και τον μαχαίρωσε. Κρίθηκε 
ένοχος και τον έστειλαν στην κρεμάλα».

«Και αυτό έγινε το ’63;»
Ο Γκίλμουρ ένευσε: 
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«Πριν από είκοσι χρόνια. Ο Τσάρλι Κρούκσανκ ήταν επι-
κεφαλής στην υπόθεση. Έχει πεθάνει κι αυτός – καρδιακή 
προσβολή πριν από δύο χρόνια».

«Τον έχω ακουστά».
«Με δίδαξε όλα όσα ξέρω. Ο άνθρωπος αυτός ήταν θρύλος 

στην Αστυνομία του Εδιμβούργου».
«Είχε παρευρεθεί στην εκτέλεση;»
Ο Γκίλμουρ ένευσε ξανά: 
«Πάντα πήγαινε. Όταν μιλούσε γι’ αυτούς καταλάβαινες 

ότι πίστευε πως ήταν μεγάλο λάθος που τους καθαρίζαμε. 
Ούτε πίστευε ότι αποτελούσε φόβητρο. Δεν έχω γνωρίσει πολ-
λούς φονιάδες που σταμάτησαν για να αναλογιστούν τις συ-
νέπειες πριν σκοτώσουν».

«Άρα γι’ αυτόν αυτό ήταν; Κάτι σαν εκδίκηση;»
«Πάντως τους σταματούσε από τα μπλεξίματα, έτσι δεν 

είναι; Και γλίτωνε και όλους εμάς από το κόστος συντήρησής 
τους στη στενή».

«Υποθέτω».
Ο Γκίλμουρ άδειασε το ποτήρι του και είπε στον Ρέμπους 

ότι ήταν η σειρά του.
«Μία απ’ τα ίδια;»
«Αμέ, αλλά χωρίς τον καφέ και την κρέμα» αποκρίθηκε ο 

Γκίλμουρ κλείνοντάς του το μάτι.
Όταν επέστρεψε από το μπαρ με τα ουίσκι, ο Ρέμπους είδε 

ότι ο Γκίλμουρ έπαιζε με το ρολόι τσέπης προσπαθώντας να 
το ανοίξει διά της βίας.

«Νόμιζα ότι το παρέδωσες» σχολίασε ο Ρέμπους.
«Λες να του λείψει;»
«Δεν έχει σημασία...»
«Για όνομα, Τζον, δεν είναι να πεις ότι έχει κάποια αξία. 

Η κάσα του μοιάζει τσίγκινη. Ορίστε, δες κι εσύ». 
Έδωσε το ρολόι στον Ρέμπους και πήγε να ζητήσει ένα 

μαχαίρι από τον μπάρμαν. Το ρολόι ήταν πολύ ελαφρύ και δεν 
είχε κανένα σχέδιο απ’ όσο μπορούσε να δει ο Ρέμπους. Προ-
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σπάθησε να το ανοίξει με το νύχι του αντίχειρά του χωρίς 
επιτυχία. Στο μεταξύ ο μπάρμαν είχε δώσει ένα μικρό κατσα-
βίδι. Ο Γκίλμουρ ξαναπήρε το ρολόι και τελικά το άνοιξε. Το 
γυαλί ήταν θαμπό και το καντράν είχε ξεθωριάσει και είχε 
χαλάσει από την υγρασία. Οι δείκτες είχαν σταματήσει στις 
έξι και τέταρτο.

«Δεν έχει αφιέρωση» είπε ο Γκίλμουρ.
«Πρέπει όμως να ήταν συναισθηματικής αξίας τουλάχιστον» 

απάντησε ο Ρέμπους. «Για να θαφτεί μαζί του. Ίσως ήταν του 
πατέρα του ή του παππού του».

Ο Γκίλμουρ έτριψε το γυαλί με τον αντίχειρά του αναπο-
δογυρίζοντας το ρολόι στο χέρι του. Κατόπιν άρχισε πάλι να 
ασχολείται με το κατσαβίδι, μέχρι που ο μηχανισμός ξεκόλλη-
σε από τη θήκη του. Επάνω του ήταν κολλημένο ένα ορθογώ-
νιο κομμάτι από χαρτόνι μήκους δυόμισι εκατοστών. Στην 
προσπάθειά τους να ανοίξουν το ρολόι είχε σκιστεί, κολλώντας 
και στον μηχανισμό του ρολογιού και στο εσωτερικό της θήκης. 
Αν ήταν κάτι γραμμένο επάνω του, οι λέξεις είχαν σβηστεί εδώ 
και καιρό.

«Τι λες;» ρώτησε ο Γκίλμουρ.
«Υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει, Στέφαν;» ρώτησε με τη 

σειρά του ο Ρέμπους.
«Εσύ είσαι ο ντετέκτιβ, Τζον» είπε ο Γκίλμουρ ακουμπώ-

ντας το ρολόι στο τραπέζι ανάμεσά τους. «Εσύ πες μου».

Όλη την υπόλοιπη εβδομάδα το ρολόι βρισκόταν πάνω στο 
γραφείο του Γκίλμουρ στο αστυνομικό τμήμα του Σάμερχολ. 
Το παλιό κτίριο έδειχνε ότι μπορεί να μην την έβγαζε μέχρι 
την άνοιξη. Δύο παράθυρα στο γραφείο της Δίωξης δεν έκλει-
ναν καλά και είχαν βουλώσει τα κενά με κομμάτια από εφη-
μερίδες. Ένας υδροσωλήνας χωρίς θερμομόνωση που βρισκόταν 
στην οροφή είχε σπάσει πριν από δεκαπέντε μέρες, γκρεμίζο-
ντας ένα κομμάτι από το ταβάνι σε μια αποθήκη. Ο Ρέμπους 
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είχε μόλις ενάμιση μήνα που είχε τοποθετηθεί στο Σάμερχολ, 
η ατμόσφαιρα του χώρου όμως είχε ήδη καταφέρει να φτάσει 
μέχρι το μεδούλι του. Ένιωθε ότι οι νέοι του συνάδελφοι τον 
περνούσαν ακόμη από τεστ και ότι με κάποιο τρόπο το ρολόι 
ήταν μέρος της δοκιμασίας. Ο αρχιφύλακας Ντοντ Μπλάνταϊρ 
είχε προσφερθεί να πάει το ρολόι σε έναν γνωστό του ωρολο-
γοποιό να το κοιτάξει, αλλά ο Γκίλμουρ είχε κουνήσει το κε-
φάλι αρνητικά. Η εφημερίδα Scotsman είχε μια φωτογραφία 
μια μέρα που έδειχνε τις οικοδομικές εργασίες στις Φυλακές 
Σόχτον. Έχτιζαν καινούργια εργαστήρια – αυτός ήταν ο λόγος 
εκταφής του Τζόζεφ Μπλέι. Ο Ρέμπους δεν είχε καταλάβει 
ακόμη γιατί τον είχε πάρει μαζί του εκεί – ή γιατί και ο ίδιος 
ο Γκίλμουρ είχε νιώσει την ανάγκη να είναι παρών. Είχε μπει 
στο σώμα το ’65, δύο χρόνια μετά την εκτέλεση του Μπλέι. 
Όταν ο Ρέμπους έμεινε μόνος στο γραφείο με τον Ντοντ Μπλά-
νταϊρ, τον ρώτησε αν γνώριζε τον Τσάρλι Κρούκσανκ. 

«Πώς, αμέ» είπε ο Μπλάνταϊρ κρυφογελώντας. «Ο Τσάρ-
λι ήταν το κάτι άλλο».

«Φαίνεται πως είχε τον Στέφαν υπό την προστασία του».
Ο Μπλάνταϊρ έγνεψε. 
«Ήταν πολύ κοντά» συμφώνησε. «Απ’ την άλλη, ο Τσάρλι 

ήταν απ’ αυτούς που δεν θες να είναι εναντίον σου».
«Δούλευε στο Σάμερχολ;»
Ο Μπλάνταϊρ κούνησε το κεφάλι του: 
«Στο Λιθ – εκεί ήταν η πρώτη απόσπαση του Στέφαν. Οι 

δυο τους πήγαιναν σε αγώνες των Χαρτς. Και το περίεργο 
είναι ότι ο Στέφαν μεγαλώνοντας ήταν οπαδός των Χιμπς. 
Δεν θα παραδεχόταν ποτέ όμως κάτι τέτοιο στον Τσάρλι. 
Έπρεπε να σφίγγει τα δόντια και να πανηγυρίζει όποτε έμπαι-
νε γκολ».

«Αν το ανακάλυπτε ο Κρούκσανκ, θα χαλούσαν οι σχέσεις 
τους;»

«Έχεις σκοπό να γράψεις τη βιογραφία του Στέφαν, Τζον; 
Τι τρέχει με όλες αυτές τις ερωτήσεις;»
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«Απλή περιέργεια».
«Τολμώ να πω ότι η περιέργεια είναι επικίνδυνο χαρακτη-

ριστικό στη Δίωξη. Καλά θα κάνεις να την αποβάλεις». 
Υπήρχε μια αιχμή στον τόνο του Μπλάνταϊρ. Όλο το από-

γευμα ο Ρέμπους ένιωθε τα μάτια του διαρκώς επάνω του και 
η ατμόσφαιρα χαλάρωσε μόνο όταν, στις πέντε και τέταρτο, ο 
Γκίλμουρ ανακοίνωσε ότι άκουγε τη σειρήνα του μπαρ της 
περιοχής να τους καλεί. Καθώς η ομάδα έφευγε από το Σά-
μερχολ ο Ρέμπους συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το κουπό-
νι για το βρετανικό στοίχημα ποδοσφαίρου στο γραφείο.

«Θα σας προλάβω» είπε.
Το κουπόνι ήταν στο συρτάρι του γραφείου του, συμπλη-

ρωμένο και έτοιμο να το καταθέσει στην παμπ. Αναρωτιόταν 
συχνά τι θα έκανε αν κέρδιζε ποτέ το τζακπότ. Θα αποσυρόταν 
κάπου με πιο θερμό κλίμα; Αμφέβαλλε για το κατά πόσο η 
γυναίκα του θα ήθελε να αφήσει τη δουλειά της. Ούτε κι αυτός 
όμως θα ήθελε. Σταμάτησε στο γραφείο του Γκίλμουρ, πήρε 
το ρολόι και το έπαιξε στο χέρι του ενώ η αλυσίδα κουνιόταν. 
Τώρα ήταν πιο εύκολο να το ανοίξει, και όταν το έκανε ο μη-
χανισμός γλίστρησε στην παλάμη του. Και πάλι όμως δεν ήταν 
έτοιμο να του αποκαλύψει τα μυστικά του.

«Το ’63;» είπε ο υπάλληλος. «Αυτό μετράει ως πρόσφατη 
ιστορία».

Φαλακρός και κάτωχρος, φορούσε λιγδιασμένα κοκάλινα 
γυαλιά. Η αποθήκη στο Γκράντον ήταν τσιφλίκι του και ήταν 
προφανές ότι γνώριζε κάθε σπιθαμή της.

«Πόσο πίσω πάνε τα αρχεία;» ρώτησε ο Ρέμπους.
«Έχω κάποια από τη δεκαετία του 1940 – αλλά δεν είναι 

ολοκληρωμένα».
«Ακούγεσαι απογοητευμένος».
Ο άντρας τον κοίταξε εξεταστικά και μετά του έδειξε με 

το χέρι ένα γραφείο: 
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«Μπορείς να περιμένεις εδώ μέχρι να φέρω ό,τι χρειάζεσαι».
«Ευχαριστώ». 
Ο Ρέμπους κάθισε και βλέποντας ένα τασάκι αποφάσι-

σε να ανάψει τσιγάρο. Ήταν εννιά το πρωί και είχε ενημε-
ρώσει το γραφείο του ότι είχε ραντεβού στον οδοντίατρο. 
Περνώντας τη γλώσσα πάνω από τα δόντια του συνειδητο-
ποίησε ότι θα έπρεπε στ’ αλήθεια να κλείσει ένα ραντεβού, 
εφόσον είχε ακυρώσει το τελευταίο. Σε πέντε λεπτά ο υπάλ-
ληλος επέστρεψε. Άφησε έναν φάκελο αρχειοθέτησης μπρο-
στά στον Ρέμπους και έβγαλε από την τσέπη του ένα ση-
μειωματάριο.

«Πρέπει να γράψω τα στοιχεία σου» είπε. «Αστυνομική 
ταυτότητα, παρακαλώ».

Ο Ρέμπους του την έδωσε και παρακολουθούσε καθώς ο 
άντρας περνούσε τα στοιχεία του σε μια κόλλα χαρτί.

«Το κάνετε πάντα αυτό;» ρώτησε.
«Είναι σημαντικό να κρατάμε αρχείο».
«Ζήτησε κανείς άλλος αυτόν τον φάκελο πρόσφατα;»
Ο υπάλληλος του χάρισε ένα αχνό χαμόγελο: 
«Αναρωτιόμουν αν θα το έπαιρνες χαμπάρι».
«Λέω πως ήταν κάποιος επιθεωρητής ονόματι Γκίλμουρ».
Ο υπάλληλος έγνεψε: 
«Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες. Ο κρεμασμένος μας 

έγινε πολύ δημοφιλής ξαφνικά...»

Ο Φρέιζερ Σπενς ήταν μόνος στο γραφείο όταν ο Ρέμπους 
επέστρεψε στο Σάμερχολ.

«Πρέπει να ήταν δύσκολη διαδικασία» είπε.
«Τι εννοείς;»
Ο Σπενς χτύπησε με το δάχτυλο το μάγουλό του: 
«Ο οδοντίατρος. Εγώ συνήθως τελειώνω στο μισάωρο».
«Επειδή εσύ βουρτσίζεις τα δόντια σου».
«Δύο φορές την ημέρα» επιβεβαίωσε ο Σπενς.
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«Παρεμπιπτόντως, πώς είναι η μηχανή σου;» 
Ο Σπενς είχε πέσει με τη μηχανή το προηγούμενο Σαββα-

τοκύριακο.
«Το συνεργείο λέει ότι θα πάρει μια βδομάδα πάνω κάτω».
«Πρέπει να είσαι πιο προσεχτικός με τη μηχανή».
Ο Σπενς σήκωσε απλώς τους ώμους: 
«Έπεσε σε χυμένα λάδια. Θα μπορούσε να έχει συμβεί στον 

οποιονδήποτε».
«Και πάλι, να γλιστράς κατά μήκος του δρόμου με την 

πλάτη με ογδόντα χιλιόμετρα την ώρα – το πήρες το μάθημά 
σου;»

«Με γλίτωσαν τα δερμάτινά μου».
«Το ίδιο κάνει». 
Ο Ρέμπους σταμάτησε και έριξε μια ματιά στο γραφείο. 
«Πού είναι οι άλλοι;» ρώτησε.
«Πήγαν να συναντήσουν ένα από τα καρφιά του Στέφαν. 

Μπορεί να ξέρει κάτι για τη ληστεία σε εκείνο το κοσμηματο-
πωλείο στην Τζορτζ Στριτ».

«Και η ελάχιστη πρόοδος είναι ευπρόσδεκτη».
«Οπωσδήποτε».
Ο Ρέμπους στεκόταν δίπλα στο γραφείο του Γκίλμουρ. Το 

ρολόι δεν βρισκόταν πια εκεί, έτσι άνοιξε το συρτάρι. Ήταν 
πάνω σε μια στοίβα από κουπόνια στοιχημάτων. Ο Ρέμπους 
το πήρε και το έβαλε στην τσέπη του. 

«Ξαναφεύγω» είπε στον Σπενς.
«Τι να πω στον Στέφαν όταν επιστρέψει;»
«Πες του ότι δεν είναι ο μοναδικός μπάτσος στην πόλη που 

πρέπει να κάνει χατίρια στους ρουφιάνους του».
«Σε ποια παμπ θα σε βρει, αν σε χρειαστεί;»
Ο Ρέμπους έφερε το δάχτυλο στα χείλη του και του έκλει-

σε το μάτι.

* * *
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ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΛΚΟΛΜ ΦΟΞ

//  Η δικαίωση του αίματος

//  Σκοτεινή πλευρά

//  Με τις πόρτες ανοιχτές

ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΡΕΜΠΟΥΣ

//  Οι καταρράκτες

//  Οι αναστημένοι

//  Υπόθεση αίματος

//  Σκελετοί στο κελάρι

//  Μνήμη νεκρών

//   Επικίνδυνες αποστολές  

στο Εδιμβούργο για  

τον επιθεωρητή Ρέμπους

//   Τελευταίο τραγούδι για τον Ρέμπους

//   Στον τάφο κάποιου άλλου

//   Άγιος ή αμαρτωλός;

//   Φάκελος Ρέμπους:  

Οι άγνωστες υποθέσεις

Δεν υπάρχει άλλος επιθεωρητής σαν τον Τζον Ρέμπους. Ευφυής, οξύθυ-

μος και εντελώς απρόβλεπτος, είναι στο στοιχείο του στη σκοτεινή πλευρά 

του Εδιμβούργου. Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια ανασκόπηση της καριέρας 

του, από τα πρώτα του βήματα έως τη συνταξιοδότησή του. Στις σελίδες 

του έρχονται στο φως δεκαεπτά άγνωστες και αδημοσίευτες έως σήμερα 

συναρπαστικές υποθέσεις στις οποίες ενεπλάκη ο Ρέμπους. Στο τέλος του 

βιβλίου, ο Ίαν Ράνκιν καταθέτει την πολύ προσωπική διαδικασία της γέννη-

σης του ήρωά του καθώς και την περίπλοκη σχέση του μαζί του.

Όλα όσα θέλατε να μάθετε λοιπόν για τον Τζον Ρέμπους σ’ ένα βιβλίο επι-

τομή της δράσης του, το οποίο είναι ταυτόχρονα και η ιδανική εισαγωγή 

στον κόσμο του επιθεωρητή για όσους δεν τον έχουν γνωρίσει ακόμη.

[ Αυτό το βιβλίο είναι επικίνδυνο: δεν πρέπει να το έχεις στο κομοδίνο σου – μπορεί 
να μη σε πιάνει ύπνος μέχρι να φτάσεις στην τελευταία του σελίδα. δεν πρέπει να το 
δανείσεις σε άλλους – μπορεί να μην το πάρεις ποτέ πίσω. ] CORNFLOWER BOOKS

[ Πάντα είναι απόλαυση να διαβάζεις τον Ρέμπους, όσο σκοτεινές κι αν είναι οι 
υποθέσεις του. Η αφήγηση μεταφέρει ακέραιο το πνεύμα του Εδιμβούργου καθώς 
και το μεγαλείο της Σκοτίας.] INDEPENDENT ON SUNDAY

[ Ο Ίαν Ράνκιν εξακολουθεί να είναι αξεπέραστος. Ο καλύτερος σύγχρονος 
Βρετανός συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας. ] ThE TImES

Ο Ian Rankin (Ίαν Ράνκιν) γεννήθηκε τον Απρίλιο 

του 1960 στο Φάιφ της Σκοτίας. Σπούδασε αγγλική 

λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, 

απ’ όπου αποφοίτησε το 1982. Πριν αφοσιωθεί 

στη συγγραφή, έκανε διάφορες δουλειές, από 

εργάτης σε αμπελώνες ως φοροεισπράκτορας και 

μουσικός συντάκτης. Το πρώτο του μυθιστόρημα 

εκδόθηκε το 1986, αλλά η καθιέρωσή του ήρθε 

με τη δημιουργία του διάσημου αντιήρωά του, 

του επιθεωρητή Ρέμπους, το 1987. Τα βιβλία του 

έχουν μεταφραστεί σε 36 γλώσσες και είναι μπεστ 

σέλερ στις περισσότερες ηπείρους. Έχει λάβει 

τέσσερα CWA DAGGER AWARDS, ενώ το 2004 

απέσπασε το πλέον έγκριτο αμερικάνικο EDGAR 

AWARD. Έχει τιμηθεί με ακαδημαϊκούς τίτλους 

από τα πανεπιστήμια του Αμπερτέι, του Σεντ 

Άντριους, του Χαλ και του Εδιμβούργου, ενώ για τις 

υπηρεσίες του στη λογοτεχνία τού απονεμήθηκε 

επίσης τιμητικός τίτλος (OBE) από τη βασίλισσα 

της Αγγλίας. Τον Μάρτιο του 2015 έγινε μέλος της 

Βασιλικής Ακαδημίας του Εδιμβούργου, ο πρώτος 

συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας στον οποίο 

επιφυλάσσεται αυτή η τιμή. Ζει στο Εδιμβούργο με 

τη σύντροφό του και τους δυο του γιους.

Περισσότερα για τον συγγραφέα και τα βιβλία του 

θα βρείτε στους διαδικτυακούς τόπους

www.ianrankin.net και www.metaixmio.gr

Ian 
Rankin
Φάκελος 
Ρέμπους 
Οι άγνωστες 
υποθέσεις
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