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John Verdon 
Ένας διαφηµιστής 
µε αστυνοµικό δαιµόνιο 
Μετουσίωσε την 
εµπειρία του από 
τα µεγάλα γραφεία 
του Μανχάταν 
σε αστυνοµικά 
µυθιστορήµατα 

Στη Μυρτώ Τσελέντη 

Μπορεί n επαγγελµατική του 
καριέρα να µην είχε καµία σχέση 
µε φόνους, όµως ο Αµερικανός 
συγγραφέας άντλπσε έµπνευση 
από αυτή και οδηγήθηκε µετά τη 
σύνταξη στη διεθνή επιτυχία και 
στην αναγνώριση 

Πώς αρχίσατε να γράφετε 
και γιατί επιλέξατε τα αστυνοµικά 

ως συγγραφική σας 
«ειδίκευση»; 
Από παλιά ήθελα να γράψω µυθιστορήµατα, 

αλλά οι πιέσεις και 
οι αντιπερισπασµοί της καριέρας 
µου στη διαφήµιση δεν µου άφηναν 

ποτέ τον απαραίτπτο ελεύθερο 
χρόνο. Όταν βγήκα στη σύνταξη, 
άρχισα να διαβάζω πολύ. Ανακάλυψα 

ότι τα αγαπηµένα µου 
βιβλία ήταν τα αστυνοµικά. Με 
εντυπωσίαζαν n δοµή αυτών των 
µυθιστορηµάτων, n αρχιτεκτονική 

του περίπλοκου εγκλήµατος 
και n διαδικασία της έρευνας 

και της λύσης από τον ντέντεκτιβ. 
Μετά τις προτροπές της συζύγου 

µου, αποφάσισα να δοκιµάσω 
να γράψω το δικό µου αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα. To αποτέλεσµα 
αυτής της προσπάθειας ήταν 

το «Σκέψου έναν αριθµό», και µαζί 
µε την επιτυχία του βιβλίου ήρθε 
και n συνειδητοποίηση ότι ο 

πρωταγωνιστής, ο Ντέιβ Γκάρνεϊ, 
θα µπορούσε να έχει ένα ενδιαφέρον 

µέλλον. 

Πώς δηµιουργήσατε τον χαρακτήρα 
του Γκάρνεϊ και πώς αυτός 

εξελίχθηκε στα επόµενα 
βιβλία; 
Όταν n υπόθεση του «Σκέψου 
έναν αριθµό» άρχισε να σχηµατίζεται 

στη φαντασία µου, κατάλαβα 
ότι οι παράξενες και ανησυχητικές 

πλευρές της είχαν ανάγκη 
από ένα αντίβαρο, ένα ήρεµο, λογικό 

και ερευνητικό πνεύµα, και 
αυτό έγινε ο πυρήνας του χαρακτήρα 

του Ντέιβ Γκάρνεϊ.Ύστερα 
από αυτό, στην προσωπική ζωή 
του Ντέιβ, χρειαζόµουν ένα αντίβαρο 

στπν αναλυτική προσέγγι- 
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cm που έχει σε όλα τα θέµατα, κάποιον 
κοντινό του άνθρωπο, ο 

οποίος θα τον βοηθούσε να δει τα 
πράγµατα πιο άµεσα και διαισθητικά, 

κι έτσι προέκυψε ο πυρήνας 
για τον χαρακτήρα της Μάντλιν. 
Η εξέλιξη του Ντέιβ στα τρία µυθιστορήµατα 

ήταν απόρροια της 
έντασης αλλά και της στοργής 
που υπάρχει ανάµεσα σε αυτόν 
και τη Μάντλιν, καθώς προσπαθούν 

να προσαρµοστούν στις αλλαγές 
της ζωής τους. 

Σας επηρέασε στη συγγραφή η 
καριέρα σας στη διαφήµιση; 
Στη διαφήµιση γίνονται πολλές 

συσκέψεις, στις οποίες συµµετέχουν 
ευφυείς άνθρωποι µε 

αντικρουόµενα συµφέροντα, κάποια 
προφανή και κάποια κρυφά. 

Νοµίζω ότι. επειδή παρατηρούσα 
πώς συµπεριφέρονται σι 

άνθρωποι σε αυτές τις καταστάσεις, 
µπόρεσα να απεικονίσω τις 

συγκρούσεις µεταξύ των ηρώων 
µου στα βιβλία. 

Πιστεύετε ότι σι φρικτές πράξεις 
που περιγράφονται στα 

αστυνοµικά µυθιστορήµατα 
ανταποκρίνονται στην κρυφή 
φρίκη της καθηµερινότητας ή 
προσφέρουν µια χαλαρωτική 
διαφυγή στους αναγνώστες; 
Και τα δύο. Τα αστυνοµικά ασχολούνται 

µε την εξαπάτηση, τον 
φόβο και τον θάνατο, µέσα όµως 
σε ένα ορθολογικό πλαίσιο όπου 
τα κρυµµένα τέρατα αποκαλύπτονται 

τελικά από τη λογική, το 
φως, την επιµονή και τη γενναιότητα.Όταν 

τα αστυνοµικά µυθιστορήµατα 
είναι καλοφτιαγµένα, 

µας φοβίζουν και µας καθησυχάζουν 
ταυτοχρόνως. 

Γνωρίζετε την παρούσα κατάσταση 
στην Ελλάδα; Ποιες είναι 

οι σκέψεις σας γι' αυτή; 
Η γνώση µου για την οικονοµική 

κρίση είναι επιφανειακή, βασισµένη 
µόνο στην κάλυψη που 

έχω παρακολουθήσει ano τα αµερικανικά 
Μέσα Ενηµέρωσης. 

Και, παρ' όλο που υποκύπτω συχνά 
στον πειρασµό να έχω γνώµη 

για τα πάντα, φοβούµαι ότι σε 
αυτή την περίπτωση θα εξέθετα 
µόνο την άγνοιά µου. 

Who is who 
• Ο Τζον Βέρντον εργάστηκε 

ως στέλεχος για 
πολλά χρόνια σε διαφηµιστικές 

εταιρείες στο 
Μανχάταν. 

• Η αρχή της συγγραφικής 
του καριέρας συνέπεσε 

µετη µετακίνησή 
του από τους πολύβοους 
δρόµους της Νέας Υόρκης 

στις αγροτικές περιοχές 
στα βόρεια της πολιτείας, 

µαζί µε τη σύζυγο 
του. • 

Ο σταθερός πρωταγωνιστής 
του, ο ντετέκτιβ 

Ντέιβ Γκάρνεϊ, έκανε το 
ντεµπούτο του στο πρώτο 

µυθιστόρηµα του Βέρντον 
«Σκέψου έναν αριθµό», 
το οποίο γρήγορα 

σκαρφάλωσε στις λίστες 
των µπεστσέλερ. Αντίστοιχη 

απήχηση είχε και 
το επόµενο µυθιστόρηµά 

του µε τίτλο «Κράτα τα 
µάτια σου κλειστά». 

Ο Τζον Βέρντον θα επισκεφτεί 
τα χώρα µας αυτές τις 

µέρες για την προώθηση του 
mo πρόσφατου βιβλίου του, 
«Άσε τον διάβολο ήσυχο». 
Ο συγγραφέας θα παρουσιάσει 

το νέο βιβλίο τπν Τρίτη 
14 Μαΐου (19.00) στο Public 
ιου Συντάγµατος στην Αθήνα, 

και την Πέµπτη 16 Μαΐου 
(19.00) στο Public της Θεσσαλονίκης. 

Επιπλέον, τπν Παρασκευή 
17 Μαΐου θα δώσει 

οµιλία στο Deree (Γραβιάς 
6, Αγ. Παρασκευή) µε 

θέµα «Παραπλάνησπ, αποκάλυψη 
και το αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα». 
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