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ert Όταν το oaonevs τύλιξε την Αθήνα 

Ο συγγραφέας αστυνοµικών µυθιστορηµάτων Τζον Βέρντον βρέθηκε στο Public του 
Συντάγµατος για να συναντήσει τους θαυµαστές του και να υπογράψει τα βιβλία του 

Πριν από δύο χρόνια οι λάτρεις της αστυνοµικός 
λογοτεχνίας έµειναν έκπληκτοι 

µε την ευρηµατικότητα της πλοκός 
του πρώτου βιβλίου ενός καινούργιου 
Αµερικανού συγγραφέα: το «Σκέψου 
έναν αριθµό» (εκδόσεις ∆ιόπτρα) έγινε 
µπεστ σέλερ και στη χώρα µας, όπως και 
όπου κυκλοφόρησε. Ο Τζον Βέρντον, 
που το υπογράφει, έπλασε έναν κόσµο 
σκοτεινό, γεµάτο αγωνία, που κρατάει 
µε κοµµένη την ανάσα ακόµα καιτους 
πιο έµπειρους αναγνώστες του crime 
thriller. ^^^^^^^ 

νανχρόνο µετά, ακολούθησετοεπίσης 
συναρπαστικό «Κράτα τα µάτια σου 
κλειστά» (εκδόσεις∆ιόπτρα), ενώ πριν 

* : από λίγο καιρό κυκλοφόρησετότρίτο 
I . µυθιστόρηµα του Βέρντον µε τίτλο 

m^k^^^ «Άσετο∆ιάβολο ήσυχο», επίσης ano 
τις εκδόσεις∆ιόπτρα. Συνδετικός κρίκοςτώντριών 
βιβλίων ο συνταξιούχος Νεοϋορκέζος ντεντέκτιβ 
Ντέιβ Γκάρνεϊ, ο οποίος, παρά τις αντιρρήσεις της 
συντρόφουτου,Μάντλιν, εµπλέκεται κάθετόσο σε 
αιµατοβαµµένα παζλ που επιζητούν λύση. 

Πρώηνδιαφηµιστής, και µάλιστα επιτυχηµένος, 
ο Βέρντον και n γυναίκατου, Ναόµι, αποσύρθηκαν 
κάποια στιγµή σ' ένα αποµακρυσµένο αγρόκτηµα, 
έξω αη'τη Νέα Υόρκη. Εκεί, αφού εκείνος ασχολήθηκε 

µετονσχεδιασµόκαιτηνκατασκευή επίπλων 

Ο), στράφηκε στη συγγραφή, ακολουθώντας τη 
συµβουλή της γυναίκας του. «Κάθε µέρα τής µιλούσα 

για τους αγαπηµένους µου συγγραφείς, 

#V Στο µυθιστόρηµα «Άσε ίο ∆ιάβολο ήσυχο» 
ο βετεράνοι Ντέιβ Γκάρνεϊ επιστρέφει 

στην παλιά, άλυτη υπόθεση ενόε διαβόητου 
ψυχοπαθή δολοφόνου 

Ο συγγραφέας 
Τζον Βέρντον 

κατά m διάρκεια 
της παρουσίασης 

του νέου tom 

ό π ως τ ο v Ap θ p u p Κόνα v N τ ό ιλ κ a i τ ο v 
ΡέιµοντΤσάντλερ, και της διηγούµην 
φανταστικές πλοκές αστυνοµικών βιβλίων» 

µας είπε ο ίδιος στη διάρκεια της 
πρόσφατης επίσκεψής του στην Αθήνα. 
«Κάποια στιγµή έσκασε! «"Μα γιατί δεν 
γράφεις, επιτέλους, το δικό σου βιβλίο;" 
µου είπε, και είχε δίκιο». 

Ο Τζον Βέρντον, συνοδευόµενος ano τη 
Ναόµι, βρέθηκε στο Public του Συντάγµατος 
(δύο µέρες µετά, επισκέφθηκε καιτο Public 
θεσσαλονίκης) γιανασυναντήσειτουςπολλούς, 
ενθουσιώδεις θαυµαστές του, να απαντήσει 
στιςερωτήσειςτους καινά υπογράψειτα βιβλία 
του. Στη διάρκεια της παρουσίασης, την οποία 
συντόνισε n δηµοσιογράφος Μαρίνα Τσικλητήρα 
(φωτογραφία), αποκάλυψε ότι µόλις τελείωσε τη 
συγγραφήτου τέταρτου µυθιστορήµατόςτου,στο 
οποίο περιλαµβάνεται και έναςΈλληναςπαρανοϊκός 
δολοφόνος!. 

Αλήθεια, πώς είναι να µπαίνει κανείς στο µυαλό 
ενός κατά συρροήν δολοφόνου; «∆εν είναι εύκολο» 
απάντησε ο διάσηµος Αµερικανός, «όµως σκέφτεσαι 
ότι συνήθως υπάρχει µια άσχηµη ιστορία γεµάτη 
τραύµατα πίσω από τις πράξεις του» πρόσθεσε. 
Με την πλευρά των καλών, πάντως, σίγουρα δεν 
αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα, αφού, όποτε 

χρειάζεται να µπει στο µυαλό 
του ντεντέκτιβ ήρωά του, 
απευθύνεται στονγιοτου: 
«Είναι αστυνοµικός, που 
σηµαίνει ότι ότανγράφω 
τον τρελαίνω στα τηλεφωνήµατα» 

είπε. 
Παράτη θητείατου στη 

διαφήµιση, ο Βέρντον 
δεν βλέπει ποτέ τα βιβλία 

του ως προϊόντα. 
«Στην πραγµατικότητα 
τα γράφωγιατη Ναόµι, 

ξέρονταςότιαναρέσουνσ'ένα 
πρόσωπο που αγαπάω, µάλλον θα αρέσουν και 

σε περισσότερους» ανέφερε. 
Στο µυθιστόρηµα «Άσετο∆ιάβολο ήσυχο» ο βετεράνος 

Ντέιβ Γκάρνεϊ επιστρέφει στην παλιά, άλυτη 
υπόθεση ενός διαβόητου ψυχοπαθή δολοφόνου και 
ανακαλύπτει ότι όλες οι µέχρι τώρα εξηγήσειςτων 
ειδικών για τη θανάσιµη δράση του ήταν ολέθρια 
λανθασµένες. «Όσο περνάει ο καιρός, τον µαθαίνω 
καιπερισσότερο» µαςοµολόγησεχαµογελαστά b 
συγγραφέαςγιατονήρωάτου. «Μπαίνω στο µυαλό 
του, τον ακολουθώ. Και, ναι, έχω κοινά σηµεία µε 
τον Γκάρνεϊ. Είµαι το ίδιο κλειστός και δεν νιώθω 
άνετα µε τον πολύ κόσµο» είπε. 
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