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Με αφορµή ένα βιβλίο... 
Επιµελείται και παρουσιάζει ο Κ.Γ.Π. 

john verdon 
«ΑΣΕ ΤΟΝ 

∆ΙΑΒΟΛΟ ΗΣΥΧΟ» 
Ano τις Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ «Ασε τον ∆ιάβολο 
Ήσυχο» που κυκλοφορεί στα ελληνικά 

από τις Εκδόσεις ∆ιόπτρα, είναι προικισµένο 
µε όλα τα χαρακτηριοτικά για τα οποία 

διακρίνονται τα βιβλία του συγγραφέα John 
Verdon που το έγραψε: Χαρακτήρες µε αµεσότητα, 

έξυπνο χιούµορ και την ιδιοφυή λογική 
του Ντέιβ Γκάρνεϊ, του πρωταγωνιστή 

του. 
ΟΝΤΕΪΒ ΓΚΑΡΝΕ!, ο ντετέκτιβ µε τις περισσότερες 

διακρίσεις στην ιστορία 
της αστυνοµίας της Νέας Υόρκης, προσπαθεί 

να προσαρµοστεί στη ζωή του συνταξιούχου 
και αφήνοντας πίσω τη φοβερή ένταση 

της δουλειάς, ζει πλέον µε ηρεµία 
στο αγρόκτηµά του µακριά από την πόλη 
και την τρέλα της. Όµως µια µέρα, δέχεται 
την απρόοπτη επίσκεψη της παραγωγού ενός 

τηλεοπτικού ντοκιµαντέρ η οποία του 
ζητάει πληροφορίες για τη δράση ενός διαβόητου 

δολοφόνου. Τότε η µοίρα παίζει το 

τελευταίο της χαρτί και ο Γκάρνεϊ ρίχνεται 
στο πιο επικίνδυνο παιχνίδι της καριέρας 
του. ∆ύο απανωτές εκφοβιστικές ενέργειες 
εναντίον της ζωής του είναι µόνο η αρχή 
και, καθώς η κατάσταση ξεφεύγει, ο Γκάρνεϊ 

ψάχνει απεγνωσµένα για στοιχεία στο 
παρελθόν. 
Τελικά η αποκάλυψη έρχεται καθώς επανεξετάζει 

την αινιγµατική υπόθεση του "Καλού 
Ποιµένα" που είχε απασχολήσει την αστυνοµία 

και την κοινή γνώµη πριν από δέκα χρόνια: 
Μια σειρά φόνων που συνοδεύονταν από 

ένα µανιφέστο ενάνπα σε τραπεζίτες και 
πλούσιους. Τότε, όταν η φρενίτιδα των εγκληµάτων 

καταλαγιάσει, οι αναλυτές που 
είχαν ασχοληθεί µε την υπόθεση είχαν καταλήξει 

σε µα ερµηνεία που κανείς δεν θα 

διανοούνταν να αµφισβητήσει - κανείς, εκτός 
από τον Ντέιβ Γκάρνεϊ που τώρα είναι 

αποφασισµένος να τα παίξει όλα για όλα. 
Για το βιβλίο που σας προτείνουµε οι «New 
York Journal of Books» έγραψε: «Ένα αριστοτεχνικό 

κείµενο µε πλοκή που κλιµακώνεται 
απρόβλεπτα. Η ένταση και οι αινιγµατικές 

καταστάσεις που δηµιουργούνται 
στην πορεία, φέρνουν ανατριχίλες αγωνίας 
στον αναγνώστη». 
ΟJOHN VERDON είναι πρώην στέλεχος 

διαφηµιστικής εταιρείας του Μανχάταν 
και ζει µε την γυναίκα του σε ορεινή περιοχή 

στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης. 
Τα δύο πρώτα µυθιοτορήµατά του, 

«Σκέψου έναν αριθµό» και «Κράτα τα µάπα 
σου κλειστά» έχουν γίνει διεθνή best seller. 
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