ע מ‘ 1

לי ונילסוו ןל"גלֶנְ קילל–למותחןלכ שים"לל(תרגמהלמגרמנית,לטלילקונס)ל
הוצ תלעםלעו דל(,)2002ל353לעמ‘

הרעיוןל סיסלהספרלמסקרןל,למפתיעלומהנהל עתלו עונהל חתל.לל וקרל חדלמגליםלכ שיולשללהרועהלגל'לורגל'להזקןל
תל עליהןלכשהו לשוכ ל חולו תלחפירהלתקועל ג ול.לל ל חרלשקל לוטרי למגיעותלהכ שיםללמסקנהלכילגל'לורגל'ל
כנר הלנרצחלוהןל(להכ שיםל!)ל יוצ ותל מסעללגילוילהרוצחלהנתע ל.ללוכמו ןל,ל סוףלנפתרתלהחידהלול לנקלקלל תל
הפיתרון.
העלילהלממוקמתל כפרל ירילעללמשטחילהדש לשלול,ל ועללהקהילהלהמקומיתלהקתוליתלוצרתלה ופקיםל.ללגל'לורגל'ל
היהליוצ לדופןלול לסתםלרועהל.לל נוללמדיםלכילהו ל ה ל תלהכ שיםלוטיפלל הםלכ ילולהיול נילמשפחתול.ללהו ל
קר ללהםלספרים,לה כילל ותםל ויט מינים,לחיסןל ותםלכנדרש,לל להיכהל ותםלולעולםלל למכרל ותםללשחיטהל
וללרועיםל חריםל.ללמעשילגל'לורגל'ל מזכיריםללנול גדותלמפורסמותל חרותלהמיוחסותללרועיםלהגדוליםלשללהעולםל
ו ר שםלמשהלר נולודוידלהמלך.
כ ותלהוקרהלהחליטולהכ שיםלעללפינהלשתוקדשללזכרולותיקר ל"להפינהלשללגל'לורגל''לש הליי סרלללחךלעש ל.ללו לל
ייקללהד רל עיניכם,לשכןל פינהלזולישנולעש למשו חלופרחיל רלמעוליםלש ותםלחו יםלהכ שיםל מיוחד.
יןלמדו רלפהל מט פורהלכמולספריל עלילחייםל חריםלו ר שן ל'לחוותלהחיו תל' לה למותילשלל גל'לור גל' ל ורוולל.לל
הכ שיםל ינןלמתיימרותללהיותל ניל דםל תחפושתל ל לכ שיםל מיתיותלהמתנהגותלוחוש ותלככ שיםל.ללזהול
כוחולהגדוללו ולילהעיקרילשללספרליוצ לדופןלזהל.לל הספרלמתו רלמנקודתלמ טןלשללהכ שיםלעדלש של למסויםל
הקור למתחילללחשו ל'לכ שיתל'ל.ל להןלמ חינתלתפיסתלהעולםל ,ל הןלמ חינתלפרשנותלהמונחיםלהמקו ליםלעלל ניל
ה דם,לועדללחושילהריחלוהטעם.
נוללמדיםלכיל'המיתולוגיהלהכ שית'למד רתלעללהעולםלה לש ולהופכיםלהכ שיםללענניםל('עננילכ שיםל'ל)לועוליםל
לשמייםללגורלשםל ק יעותל.לל הכ שיםלמכירותל מושגלעדרלורו ותלצורךלקיומיללחיותל ול,לופשעללנוטשולולחיותל
ל ד.לללמרותלז ת,למתרוצצותלשמועותלעלל ייללמסתורילש רחלפעםלו וליליחזור,לועוד.לל
וכמו ןלחושיהםלמחודדיםלהר הליותרלו עיקרלחושלהריחל.ל ל שומעיםל נולעללריחותלשלל גלילטללעללעש לטריל,ל
ריחותלשללגשםלקללוכ ד,לריחותלשללעדריל נשיםלקרו יםלורחוקים.ללוגםלעללריחותלשללפחדלומוות,ל ה הלוכעס.
ישללכ שיםלגםל וי יםלשהןללהתעלםלמהםל.ל ל ר שםלהקצ להמקומילהלוטשל ליהםלעינייםל ,לוכמו ןלהסכנהל
הכ שיתלה ולטימטי יתל'רוחלהז

'.ללפחדלמסתורילשמקורולל ללגמריל רורל ךלהו למרחףלעללה חו.

עמ‘ 2

הספרלמ תגרל תלהקור ל תפיסותליסוד.ללהכ שיםלשומעיםל תל נילה דםלומנסיםללה יןל ותםל דרךל'כ שית'.לל
דווק לצורהלז תלגורמתללנולל חוןלמחדשל תלדעתנולולתהותלעללנוש יםלשמזמןלשכחנו.ללהמונחיםל' לוהים',ל
'שטן',ל'מוות'לועודל חריםלמק ליםלמשמעותלרעננהלומפתיעה,לולפעמיםלהומוריסטית,לכשהכ שיםלמנסותללה ינםל
לשונם.

כמול הר הלספריל לש,ל תחילתלהספרל נולמק ליםלמעיןל'מפתח',לרשימהלשללתשעהלעשרלכ שיםלכשלכללמהםל
צמודיםלמספרלמיליםלהמת ריםל ותו/ה.ללהרשימהלמסודרתללפילסדרלהופעתםלשללהכ שים.לל נולשומעיםלעלל
מנהיגלהעדרלסרלריצ'פילד,לה יל-המנהיג,לשכ רלל לכלכךלצעיר,לשמיעתולהולכתלונחלשתל ללעיניולעדייןלחדות;ל
עללמיסלמייפללשהי להכ שהלהכילחכמהל עדר,ל ולילהכילחכמהל גלנקיל,לו פשרלהחכמהל יותרל עולם;לועללעודל
כמהלמחכמילהעדר.

ייפלל
מיסלמ ְ
ֵ
גםל חרילהפתיחהלהספרלקורץל מקומותלל למועטיםללספרותלה לשלהגדולה.לל קלותל פשרללר ותל
תלמק ילתהלהכ שיתלשללג 'למ רפל,לה לשיתלה גדתיתלשלל גטהלכריסטי.ללהשוטרלהמופיעל ספרל(הופעהל
להמפקחלהֹולמס,לוכמהלסצנותלמהספרלנקר ותלכסצנותל לשיותלידועותלעםלכ שיםל תפקידיםל
ְ
קצרהללמדי)להו
הר שיים.לל ולםללמרותלז ת,לזהל יננולספרל לשלקל סי.ללל להמתחלהו להגורםלהעיקרילש ול ל להכ שיםל
המנסותללפתורל תלהתעלומה.

ל ונילסוו ןלהו לשמהלהספרותילשללהסופרתלשזהולספרהלהר שון.ללהי לילידתלגרמניהלולצורךלכתי תלהספרל ףל
ילתהל ירלנדלזמןלר ל זוריםלהכפריים.ללכךלשחלקלמתי ורילהכ שיםלמת ססיםלעללעו דותל מיתיות.

קצרה,להספרלמ וססלעללרעיוןלמקורילשפותחל צורהלמענגתלוח י ה,למעוררלחשי הלומומלץ.

