Η αρχική ιδέα του (Άντι) Άντριου Λέιν
Παρακάτω ακολουθεί η αρχική πρόταση που κατέθεσε ο Άντι, προκειµένου να
εξηγήσει τι είδους βιβλία ήθελε να γράψει. Αυτή έπεισε τους κληρονόµους του
Κόναν Ντόιλ και τον εκδότη ότι η συγκεκριµένη σειρά ήταν µια καλή ιδέα.
Περίληψη
Η πρώτη ιστορία του Σέρλοκ Χολµς δηµοσιεύτηκε το 1887 και έκτοτε
κυκλοφορούν κάθε χρόνο όλο και περισσότερα βιβλία µε πρωταγωνιστή τον ίδιο.
Στα 123 χρόνια που έχουν µεσολαβήσει, χιλιάδες µυθιστορήµατα και διηγήµατα
έχουν γραφτεί από αµέτρητα χέρια –κάποια γνωστά και άλλα όχι– και έχουν
φτάσει µέχρι το τυπογραφείο. Ο Σέρλοκ Χολµς είναι αδιαµφισβήτητα ο πιο
αναγνωρίσιµος και δηµοφιλέστερος λογοτεχνικός χαρακτήρας στον κόσµο.
Επιπλέον, ο Σέρλοκ Χολµς δεν εµφανίζεται µόνο σε βιβλία: Οι περιπέτειές του
έχουν µεταδοθεί από το ραδιόφωνο, έχουν προβληθεί στον κινηµατογράφο και την
τηλεόραση, έχουν γίνει παιχνίδια για υπολογιστή, στριπάκια, έχουν εµφανιστεί µε
διάφορες µορφές ακόµα και στο διαδίκτυο. Για παράδειγµα, το 2009 κυκλοφόρησε
η εξαιρετικά δηµοφιλής και πολυδιαφηµισµένη ταινία του Γκάι Ρίτσι, µε τον
Ρόµπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στον ρόλο του Χολµς.
Ο Χολµς είναι ένας περίπλοκος χαρακτήρας, κινούµενος µεταξύ δύο άκρων – από
αναλυτικός και δραστήριος υπέρµαχος της δικαιοσύνης µέχρι τεµπέλης,
καταθλιπτικός και εθισµένος στα ναρκωτικά. Αυτή του η πολυπλοκότητα είναι
αναµφίβολα ο λόγος για τον οποίο έχει τόση απήχηση σε τόσο πολλούς
αναγνώστες. Παρ' όλα αυτά, ανάµεσα στις πάµπολλες ιστορίες µε πρωταγωνιστή
τον Χολµς, ελάχιστες έχουν επιχειρήσει να εξηγήσουν πώς κατέληξε να είναι έτσι.
Οι Περιπέτειες του Νεαρού Σέρλοκ Χολµς αποτελούν πρόταση για µια σειρά
µυθιστορηµάτων απευθυνόµενων σε νεαρούς ενηλίκους (Young Adult), τα οποία
δείχνουν πώς ο έφηβος Χολµς αντιµετωπίζει το γεγονός ότι είναι διαφορετικός από
τους φίλους του, ενώ ταυτόχρονα µπλέκεται σε µυστηριώδεις υποθέσεις που
επηρεάζουν τόσο τη δική του δυσλειτουργική οικογένεια όσο και τα ανώτατα
κλιµάκια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
Γιατί για νεαρούς ενηλίκους; ∆ύο λόγοι:
Υπάρχει µια διαρκώς αυξανόµενη αγορά για σειρές ηρωικής µυθοπλασίας µε
πρωταγωνιστές εφήβους, όπως δείχνουν περίτρανα ο Alex Rider (του Άντονι
Χόροουιτζ), ο νεαρός James Bond (του Τσάρλι Χίγκσον), ο Χάρι Πότερ (της Τζ.Κ.
Ρόουλινγκ), η Τριλογία του Κόσµου (του Φίλιπ Πούλµαν), η σειρά Alpha Team
(του Κρις Ράιαν) και η σειρά Boy Soldier (των Άντι Μακ Ναµπ και Ρόµπερτ
Ρίγκµπι, καθώς και πολλά άλλα.
Οι ιστορίες του Σέρλοκ Χολµς, όπως τις έγραψε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και όπως
προσέθεσαν σε αυτές άλλοι συγγραφείς, συνήθως δεν περιέχουν σεξ ή βρισιές,
ενώ δείχνουν τη δικαιοσύνη να θριαµβεύει πάνω στο κακό – στοιχεία που είναι
ιδανικά για την καλή εφηβική µυθοπλασία.
Τα βιβλία θα ενσωµατώνουν στοιχεία της προσωπικής ζωής του Σέρλοκ –τον
θάνατο της µητέρας του, τον ατυχή γάµο της αδερφής του, τη νοµαδική σχεδόν
στρατιωτική καριέρα του πατέρα του, τις µυστηριώδεις κυβερνητικές υποθέσεις
στις οποίες είναι αναµεµειγµένος ο αδερφός του– µε ευρύτερα κοινωνικοπολιτικά
ζητήµατα (σκλαβιά, Αυτοκρατορία, φτώχεια κλπ.). Τα βιβλία δε θα είναι απλώς
ιστορικά ακριβή αλλά και πιστά στα δεδοµένα που µας άφησε ο Κόναν Ντόιλ,
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ακολουθώντας την αυξανόµενα επώδυνη πορεία ενός µοναχικού εφήβου, µε
υπόβαθρο την ίντριγκα και τις αναταραχές σε διεθνές επίπεδο.
Πέρα από µια προσεκτικά δοµηµένη βασική πλοκή, τα βιβλία θα επιχειρούν να
κάνουν τρία πράγµατα:
Να φωτίσουν κάποιες πτυχές της βικτοριανής εποχής.
Να εξηγήσουν πώς ο Σέρλοκ Χολµς απέκτησε τις ικανότητες και τις συνήθειες που
επιδεικνύει στις ιστορίες και τα µυθιστορήµατα του Κόναν Ντόιλ.
Να διερευνήσουν την ψυχοσύνθεση ενός µοναχικού, προικισµένου ατόµου, που
έχει δυσκολία να κάνει φίλους και να βρει την αγάπη.
•
•
•
•
•
•

το αναλυτικό του µυαλό
τη γνώση του πάνω σε αλλόκοτα θέµατα
τη δυσπιστία του απέναντι στις γυναίκες
τη γνώση του µποξ και των ανατολίτικων πολεµικών τεχνών
τις θεατρικές του ικανότητες
τη δεξιότητά του στο βιολί

Χαρακτήρες
Στην καρδιά του κάθε βιβλίου θα βρίσκεται ο ίδιος ο Σέρλοκ Χολµς. Γεννηµένος το
1854, στο πρώτο βιβλίο έχει ηλικία 14 ετών. Σε κάθε επόµενο βιβλίο θα είναι
µεγαλύτερος σε ηλικία, µέχρι να φτάσει τα 18 στο τελευταίο της σειράς και να
φύγει για το Κέιµπριτζ.
Ο Σέρλοκ είναι ψηλός για την ηλικία του, ευαίσθητος και έχει µια έµφυτη πίστη
στην απόδοση δικαιοσύνης. Του είναι δύσκολο να µιλά περί ανέµων και υδάτων
και έχει λίγους φίλους, αν και είναι ακλόνητα πιστός σε αυτούς που έχει. Είναι
βιβλιοφάγος (περνώντας πολλές ώρες στη βιβλιοθήκη του πατέρα του) και,
παρόλο που έχει αρκετή σωµατική δύναµη, δεν του αρέσουν τα οµαδικά
αθλήµατα. Είναι µοναχικός, αλλά κάτι µέσα του επιθυµεί απεγνωσµένα την
ανθρώπινη επαφή.
Στην αρχή του πρώτου βιβλίου ο Σέρλοκ αναγκάζεται να µείνει µε τον θείο και τη
θεία του. Αυτοί του εξασφαλίζουν έναν δάσκαλο για να συνεχίσει την εκπαίδευσή
του. Ο δάσκαλος αυτός είναι ο Αµάιους Κρόου – ένας γιγάντιος Αµερικανός
εξηντάρης, µε ανακατεµένα λευκά µαλλιά, τεράστια δίψα για ζωή και γνώση,
καθώς και ένα κρυφό παρελθόν, το οποίο ο Σέρλοκ θα µάθει σταδιακά. Στα
επόµενα βιβλία θα εισάγω και έναν δάσκαλο βιολιού, τον Τζάρεντ Στόουν, ο
οποίος θα αποτελεί το αντίβαρο στην επιρροή του Αµάιους Κρόου.
Η οικογένεια Χολµς ζει σε ένα µεγάλο αρχοντικό στο Χάµσαϊρ εδώ και γενιές,
καταγόµενη από τοπικούς γαιοκτήµονες. Έχουν πολλούς υπηρέτες και το
αρχοντικό έχει γύρω του πολλά εκτάρια γης.
Οι γονείς του Σέρλοκ είναι ο Σίγκερ και η Βάιολετ Χολµς. Ο Σίγκερ είναι
απόστρατος αξιωµατικός του Βρετανικού Στρατού στις Ινδίες, ένας άνθρωπος
µάλλον απότοµος, που αγαπά τα ταξίδια στο εξωτερικό. Η Βάιολετ είναι µια ήσυχη,
ευαίσθητη καλλιτέχνης, µε συγγένεια προς τη γαλλική οικογένεια Βερνέ.
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Ο Σέρλοκ έχει δύο αδέρφια: τον Μάικροφτ (δέκα χρόνια µεγαλύτερος, εργάζεται
σε κάποιο µυστηριώδες πόστο της κυβέρνησης) και τη Σάρλοτ (πέντε χρόνια
µεγαλύτερη, αρραβωνιασµένη µε κάποιον Ρώσο αριστοκράτη).
Ο δάσκαλος του Σέρλοκ, ο Αµάιους Κρόου, έχει µια κόρη που θα εµφανιστεί στο
πρώτο βιβλίο. Η Βιρτζίνια Κρόου έχει περίπου την ηλικία του Σέρλοκ, είναι ήρεµη,
ανεξάρτητη και λίγο αγοροκόριτσο – ιππεύει, ξέρει σκοποβολή και µπορεί να
σκαρφαλώνει στα δέντρα καλύτερα από τα περισσότερα αγόρια. Σταδιακά, ο
Σέρλοκ κι αυτή θα αναπτύξουν µια ιδιαίτερη σχέση, αλλά το λάβδανο µε το οποίο
θα τη ναρκώσουν στο πρώτο βιβλίο θα επηρεάσει την υγεία της, µε αποτέλεσµα
στα επόµενα βιβλία να γίνει ασθενική σε βαθµό που ο Σέρλοκ ανησυχεί γι’ αυτήν.
Ο Μάτι (Μάθιου) Άρνατ προσεγγίζει την εικόνα του τυχοδιώκτη. Είναι ένα δυο
χρόνια µικρότερος από τον Σέρλοκ, έχασε την οικογένειά του πριν από κάµποσο
καιρό και τώρα επιβιώνει στα αγγλικά κανάλια, µένοντας πάνω στη βάρκα του και
δουλεύοντας όπου βρει. Ο Μάτι είναι ενστικτώδης, ενώ ο Σέρλοκ εγκεφαλικός,
συναισθηµατικός, συγκρατηµένος. Ο Μάτι θαυµάζει τις διανοητικές ικανότητες του
Σέρλοκ, ενώ ο Σέρλοκ εκτιµά την προσγειωµένη συµπεριφορά του Μάτι και την
κοινή του λογική. Οι δυο τους γνωρίζονται στο πρώτο βιβλίο, µε τον Μάτι να
προοιωνίζεται όχι µόνο τον Τζον Ουότσον αλλά και τα χαµίνια που χρησιµοποιεί ως
πληροφοριοδότες ο Σέρλοκ στο Λονδίνο, στις ιστορίες του Κόναν Ντόιλ. Καθώς
προχωρά η σειρά, ο Μάτι θα αποκτήσει κάποιες από τις αναλυτικές ικανότητες του
Σέρλοκ, ενώ ο Σέρλοκ θα µάθει από τον Μάτι πότε να βασίζεται στα συναισθήµατά
του.
Τοποθεσίες
Τα βιβλία θα ξεκινήσουν στο Χάµσαϊρ και στο αρχοντικό των Χολµς. Έπειτα κάθε
βιβλίο θα αλλάζει τοποθεσία: Ανάµεσά τους είναι, φυσικά, το Λονδίνο, οι ΗΠΑ, η
Γαλλία, η Ρωσία, η Ινδία, ακόµα και η Κίνα. Η λογική πίσω από αυτές τις
τοποθεσίες είναι ότι ο δάσκαλος του Σέρλοκ, ο Αµάιους Κρόου, επιµένει να τον
παίρνει µαζί του σε διάφορα ταξίδια, προκειµένου να διευρύνει τους ορίζοντές του.
Φυσικά, όλες οι τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Σέρλοκ, είτε από δική του επιλογή
είτε από του Κρόου, έχουν κάποια σύνδεση µε κάποιο µυστήριο ριζωµένο στην
Αγγλία.
Συνεχιζόµενη πλοκή
Καθώς προχωρούν τα βιβλία, ο Σέρλοκ θα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει µια
µυστική οργάνωση που προσπαθεί να υποσκελίσει τη Βρετανική Αυτοκρατορία και
να την αντικαταστήσει µε κάτι άλλο. Οι πλεκτάνες τους έχουν να κάνουν µε
στρεβλές επιστηµονικές µεθόδους και έχουν ως στόχο να προκαλέσουν πανικό και
πολιτικές αλλαγές. Για ένα διάστηµα δεν είναι βέβαιος αν η οργάνωση είναι
γερµανική ή γαλλική, αλλά σταδιακά συνειδητοποιεί ότι έχει διεθνή έκταση. Ο
βαρόνος Μοπερτουί, ο αντίπαλος του πρώτου βιβλίου, είναι, µεταφορικά και
κυριολεκτικά, µαριονέτα αυτής της οργάνωσης – καθώς προχωρούν τα βιβλία, ο
Σέρλοκ όλο και θα πλησιάζει στην καρδιά αυτής της σκοτεινής συνωµοσίας.
Ιστορικό υπόβαθρο
Τα βιβλία θα αξιοποιήσουν όποια ιστορικά γεγονότα έλαβαν χώρα από το 1868 ως
το 1873. Ανάµεσά τους µπορεί να είναι τα ακόλουθα:
•
•
•

Τα αποτελέσµατα του Πολέµου της Κριµαίας (δέκα χρόνια νωρίτερα).
Η διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ.
Ο Γαλλο-Πρωσικός Πόλεµος.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Το µεθεόρτιο της Ιρλανδικής Πείνας (συµπεριλαµβανοµένων των επιθέσεων
των Fenian στο Λονδίνο).
Η ολοκλήρωση του πρώτου σιδηροδρόµου που ένωνε τον Ειρηνικό µε τον
Ατλαντικό ωκεανό.
Η ένωση της Γερµανίας υπό τον Μπίσµαρκ.
Ο Αµερικανικός Εµφύλιος.
Η ολοκλήρωση ενός τούνελ µέσα από τις Άλπεις.
Η πρώτη ανακάλυψη του αργότερα επονοµαζόµενου Ανθρώπου του ΚροΜανιόν.
Η αυξανόµενη χρήση του τηλέγραφου ως µέσου επικοινωνίας.
Η αυξανόµενη δηµοτικότητα της φωτογραφικής µηχανής.

Η εµφάνιση πραγµατικών ιστορικών προσώπων θα είναι περιορισµένη (υπάρχουν
ήδη αρκετά βιβλία στα οποία ο Χολµς συναντά τον Θίοντορ Ρούζβελτ, την Άνι
Όκλεϊ, τη βασίλισσα Βικτόρια και ούτω καθεξής. Είναι ωστόσο ένα δέλεαρ να
συµπεριλάβει κανείς χαρακτήρες όπως ο Τσαρλς Ντίκενς, αν εξυπηρετεί την πλοκή
(και ο Ντίκενς βρισκόταν στην Αµερική το 1868...).
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