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JOHNVERDON 

Λέξεις που κόβουν 
την ανάσα 
Μετά το παγκόσµιο best seller «Σκέψου έναν αριθµό», ο John Verdon επέστρεψε µε το 

δεύτερο βιβλίο του «Κράτα τα µάτια σου κλειστά», που κυκλοφορεί και πάλι από τις 
εκδόσεις ∆ιόπτρα.Ένα εξαιρετικό αστυνοµικό µυθιστόρηµα, που κόβει την ανάσα σε 
κάθε του σελίδα. Η δοµηµένη ιστορία και οι άψογα δοσµένοι χαρακτήρες οξύνουν τη 

φαντασία του αναγνώστη, που, αν µη τι άλλο, µαγεύεται από tis σκέψεις του συγγραφέα. Ο Verdon 
µιλάει στη «GP.» για τη δουλειά και τις κρυφές πτυχές του εαυτού του. 

Όταν αρχίσατε να γράφετε το βιβλίο «Κράτα τα µάτια σου κλειστά» είχατε σκεφτεί το τέλος του; 
Όταν άρχισα να γράφω το βιβλίο είχα µια γενική εικόνα ms loTOpias. Μια ιδέα για το µυστήριο που 
ήθελα να πραγµατευτώ. Οι λεπτοµέρειεβ ήρθαν αβίαστα, στο πλαίσιο της δηµιουργικής διαδικασίας. Οι 
ίδιοι οι χαρακτήρες ουσιαστικά καθόρισαν το τέλος της ιστορίας. 

Θα λέγατε ότι µοιάζετε µε το βασικό σας ήρωα, τον Ντέιβ Γκάρνεϊ; 
Μοιραζόµαστε τον ίδιο τρόπο σκέψης, τη συνήθεια της αποµόνωσης και 
ίσως σε ένα βαθµό µοιάζουµε στην έλλειψη έντονου συναισθηµατισµού. 
Προτιµούµε και οι δύο να ασχολούµαστε µε γρίφους και ιδέεβ παρά 
µε ανθρώπου, ωστόσο ο Γκάρνεϊ έχει ορισµένα σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα, στα οποία εγώ υστερώ. Παραµένει ήρεµος υπό 
πίεση, θαρραλέος και άνετο5, ακόµα και σε περιπτώσεις ευθείας 
αντιπαράθεσης µε άλλουβ. 

To «Κράτα τα µάτια σου κλειστά» είναι το δεύτερο βιβλίο σας µε τις 
περιπέτειες του ντετέκτιβ Γκάρνεϊ και αναµφίβολα πιο σκοτεινό σε 
σχέση µε το πρώτο... 
∆εν έγινε σκόπιµα αυτό, απλώ5 προέκυψε. Όποκ εξελισσόταν n ιστορία και 
οι χαρακτήρεβ, παράλληλα ερχόταν αυτό το concept στο µυαλό µου. ∆εν 
είχα σκοπό, πάντακ, να κάνω το βιβλίο πιο σκοτεινό σε σχέση µε το πρώτο. 

Εκτός από τη βασική ιστορία φόνου, περιγράφετε µε ξεχωριστό τρόπο 
m σχέση του ντετέκτιβ Γκάρνεϊ µε in γυναίκα του Μάντλιν. Ποια ήταν n 
έµπνευσή σας γι' αυτόν τον ιδιαίτερο γυναπτείο χαρακτήρα; 
Είχα διπλή έµπνευση για τη Μάντλιν. Αρχικά ήθελα n γυναίκα του Γκάρνεϊ να 
είναι εντελάκ διαφορετική από τον ίδιο, διότι αυτέί οι διαφορέ8 θα 
δηµιουργούσαν εντάσεις µεταξύ τους. Και οι εντάσεις έχουν πάντα ένα 
ενδιαφέρον/Επειτα n Μάντλιν µοιάζει πολύ στη γυναίκα µου. 

Σαν αναγνώστης, ποιο βιβλίο σας θα επιλέγατε ως αγαπηµένο; 
Αδύνατο να πω. ∆εν είναι εφικτό να ξεχωρίσει κανείς τη δηµιουργική διαδικασία 
στην οποία εµπλέκεται για ένα αποτέλεσµα. Είναι σαν να επιλέγει κάποιος το 
αγαπηµένο του παιδί... Είναι δύσκολο. 

Πόσα βιβλία µε τις ιστορίες του Ντέιβ Γκάρνεϊ σκοπεύετε να γράψετε; 
To τρίτο βιβλίο θα εκδοθεί σε πολλέ5 χώρε5 µέσα στο καλοκαίρι και ήδη έχω αρχίσει να γράφω το 
τέταρτο. ∆εν έχω συγκεκριµένο αριθµό βιβλίων που θέλω να γράψω, έχω πολλέβ ιδέες, από εκεί και πέρα 
ό,τι προκύψει. 

Ήσασταν πάντα θαυµαστής των αστυνοµικών ιστοριών. Ποιοι συγγραφείς σάς έχουν εµπνεύσει; 
Μου άρεσαν οι ιστορίες µυστηρίου και µεγάλωσα µε τέτοιου είδους βιβλία. Αγαπηµένοι µου συγγραφείς 

Παρακολουθείτε στην τηλεόραση αστυνοµπτές σειρές; 
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι µου εδώ και περίπου 
li χρόνια. Γενικά αποφεύγω να εµπνέοµαι από εξωγενει^ παράγοντε8. 
Είµαι λίγο παρανοϊκόβ και n µία περίεργη πιθανότητα οδηγεί στην 
άλλη, δηµιουργώ διάφορες σκέψεις στο µυαλό µου, κι έτσι συλλαµβάνω 
την κεντρική ιδέα για ένα βιβλίο µυστηρίου. 

D βγκαταλείψατε µια καριέρα στη διαφήµιση και τη ζωή στην πόλη 
για να µείνετε στην επαρχία. Πώς ήταν αυτή n αλλαγή; 
Φαντάζει περίεργο, αλλά µου φαίνεται πραγµατικά πολύ µακρινή n 
ζωή στην πόλη. Η γυναίκα µου κι εγώ γεννηθήκαµε στην πόλη, αλλά 
πάντα νιώθαµε πιο ευτυχισµένοι στην εξοχή. Η απόφαση και n 
διαδικασία να φύγουµε από τη µεγαλούπολη για την επαρχία ήταν 
για εµάς σαν να επιστρέφουµε σπίτι, κάτι φυσιολογικό δηλαδή. 

Πώς αντιλαµβάνεστε τις διαστάσεις ποα έχει πάρει n 
παγκόσµια οικονοµική κρίση; 

Euros ano tous «εσωτερικού8 τερµίτεβ», που κατανάλωσαν τις 
οικονοµικές δοµές µας µε τρόπο άπληστο και αναξιοπρεπή, θα έλεγα ότι 

έχουµε όλοι ευθύνη. Βασίσαµε ns πράξει µα5 και m ελπίδεβ µας σε πράγµατα ανούσια, σε 
ψευδαισθήσεις που δεν είχαν καµία βάση. ∆υσπκώς σκοντάψαµε σε ακόµα ένα εµπόδιο που 
δηµιουργήσαµε οι ίδιοι και δεν έχω ιδέα πώς θα τελειώσουν όλα αυτά. 

Τι έχετε ακούσει για την Ελλάδα; Την έχετε επισκεφθεί ποτέ; 
Όσα ξέρω για την Ελλάδα είναι ano τις σπουδές που έκανα για τρία χρόνια πανω στους αρχαίους'Ελληνες 
συγγραφείς. Ano τα κείµενα του Οµήρου και πολλών άλλων φιλοσόφων προέρχεται n δική µου εµπειρία 
για τη χώρα oas. θέλω πολύ κάποια στιγµή να επισκεφθώ και τη σύγχρονη Ελλάδα. 
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