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John Verdon 

Ασε το διάβολο ήσυχο 

Είναι κρίµα ότι στην Ελλάδα 
έχουµε τάση διαφθορά και τόση 
αδικία. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, 
θα είχα λίγες σελίδες παραπάνω 
στο Hot Doc για να σας µεταφέρω 
µια µαγική κουβέντα µε έναν από 
τους mo αξιόλογους συγγραφείς 
του σήµερα. Αρκεστείτε σε µερικές 

µόνο στιγµές ano αυτήν. 

M V; 

Ασε το διάβολο ήσυχο 
Συγγραφέας: John Verdon 
Εκδότης: ∆ιόπτρα 

ISBN: 978-960-364-577-1 
Σελ. 5571 Τιµή: 17,80 € 

Ο ήρωας σας, ο Dave Curney, 
είναι ένας ντεντέκτιβ. Οι ιστορίες 

σας όµως κατηγοριοποιούνται 
ως θρίλερ. 

Μου αρέσει να βλέπω τις δικές µου ιστορίες 
ως αστυνοµικές υποθέσεις, στις 

οποίες διεισδύει ο φόβος. Οι ιστορίες 
αυτές χωρίζονται σε δύο κοµµάτια. Η 
αστυνοµική υπόθεση είναι σαν την ιστορία 

της θαµµένης πόλης. Έχετε λοιπόν 
σε αυτή τη θαµµένη πόλη την εγκληµατική 

επιχείρηση. Στην αρχή της πλοκής 
αυτό είναι κρυµµένο. Και µετά έχετε 
την προσωπική ζωή του ερευνητή, που 
σε κάθε συγγραφέα έχει °Αλη έµφαση. 
Κοιτάµε λοιπόν τον ερευνητή να ανασκάπτει 

τη θαµµένη πόλη όπως στην 
αρχαιολογική έρευνα. Σα να περπατάει 
κάπου στην έρηµο και να βλέπει κάτι 
µικρό που εξέχει. Η δουλειά του είναι 
να οκάψει την άµµο και να δει αν µπορεί 
να καταλάβει τι βρίσκεται ano κάτω. Κι 
όταν το βρει, θα καταλάβει κάποιο κοµµάτι 

του, αλλά δεν µπορεί να συνδυάσει 
τι το συνδέει µε κάτι άλλο. Εκεί γεννιέται 

το µυστήριο. Καθώς σκάβει όµως τη 
θαµµένη πόλη, ίσως βρει σε ένα σηµείο 
τον εγκληµατία. Και ίσως αυτός ο εγκληµατίας 

γίνεται απειλή γι' αυτόν και για 
την οικογένεια του. Και κάπου εκεί το 
µυστήριο µετεξελίσσεται σε θρίλερ. ∆εν 
είναι πια το ζητούµενο τι γίνεται, αλλά 
τι θα γίνει, ποιος θα πάθει κακό. Για 
µένα όµως αυτή η διαδικασία της έρευνας, 

σαν να καθαρίζεις τις αλλεπάλληλες 
επιστρώσεις ενός κρεµµυδιού, αυτό είναι 
που µε ενθουσιάζει και µε ενδιαφέρει. 

Σας «αποτοξινώνει» η συγγραφή 
ιστοριών µυστηρίου; 
Θα µπορούσε µάλλον να είναι αυτό. Για 
να σας πω την αλήθεια, όταν γράφεις 
µια ιστορία µυστηρίου, ένα θρίλερ, σου 
βγαίνουν πράγµατα που δεν έχεις επίγνωση 

ότι ήταν µέσα σου. Νοµίζω πως 

το κίνητρο γενικά για να γράψεις κάτι 
τέτοιο είναι πιο ορατό για κάποιον που 
βλέπει από έξω. Είναι πολύ δύοκολο για 
κάποιον να δει µόνος του τις ρίζες αυτών 
που βγαίνουν από µέοα του. Εγώ γνωρίζω 

περίπου πώς δουλεύει για µένα. 
Έχω µάλλον µια παρανοϊκή φαντασία. 
Ανησυχώ για πράγµατα που συµβαίνουν. 
Αν αυτό συνέβαινε, τι θα µπορούσε να 
συµβεί ως επακόλουθο, και µετά από 
αυτό τι άλλο; Η γυναίκα µου πιστεύει 
ότι αυτό είναι τρελό, και µάλλον είναι. 
Για µένα λοιπόν η συγγραφή είναι µάλλον 

ένας τρόπος για να βγάλω αυτή την 
παράνοια έξω από µένα. 

Οι συγγραφείς έχουν ένα κοινό 
σηµείο, θέλουν όλοι κάτι να 
πουν. Τι είναι αυτό που εσείς 
θέλετε να πείτε; 
Νοµίζω πως αυτό που θέλω να πω είναι: 
Παρατήρησε τους ανθρώπους, παρατήρησε 

τους χαρακτήρες, παρατήρησε τις 
αξίες τους, παρατήρησε τι είναι σηµαντικό 

γι' αυτούς, δες τι κάνουν και 
πού τους πηγαίνει αυτό που κάνουν. 
Πρόσεχε λοιπόν τι θέλεις και τι κυνηγάς, 

γιατί πάντα υπάρχει ένα τίµηµα, 
και σιγούρεψε πριν το κυνηγήσεις ότι 
καταλαβαίνεις ποιο είναι το τίµηµα. 
Γιατί πολύ συχνά οι άνθρωποι κυνηγούν 
κάτι και έχουν µια λανθασµένη ιδέα 
για το πώς αυτή η ιστορία θα τελειώσει. 
Σαν τους ανθρώπους που κυνηγούν τον 
πλούτο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. 
Γιατί τον κυνηγούν; Γιατί πιστεύουν ότι 
µε το να αποκτήσουν πλούτο θα έρθει 
και η ευτυχία στη ζωή τους. Ας δούµε 
όµως ρεαλιστικά πού τους πηγαίνει 
τελικά η διαρκής αναζήτηση του πλούτου, 

που πηγαίνει τις ζωές τους και τι 
αντίκτυπο έχει στις ζωές άλλων ανθρώπων, 

ακόµα και ανθρώπων που λένε 
ότι αγαπούν. HD 
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ANTONIO HILL 

Έγκληµα 
στη Βαρκελώνη 
Συγγραφέας: Antonio Hill 
Εκδότης: Πατάκης 
ISBN: 978-960-164-646-6 
Σελ. 4301 Τιµή: 16,83€ 

Τα τελευταία χρόνια η αγορά του 
αστυνοµικού µυθιστορήµατος έχει 
κατακλυστεί από σκανδιναβούς 
συγγραφείς. To βιβλίο του Ισπανού 
Χιλ αποτελεί µια ευχάριστη 
αλλαγή σε αυτό το σκηνικό, µιας 
και η καλοκαιρινή Βαρκελώνη 
δίνει µια εντελώς διαφορετική 
ατµόσφαιρα στην εξέλιξη της 
ιοτορίας. Κεντρικός ήρωας ο 
αστυνόµος Έκτορ Σαλγάδο, ο 
οποίος µόλις έχει επιστρέψει στην 
υπηρεσία. Κουβαλάει ένα διαζύγιο 
και ένα άοχηµο περιστατικό οε 
προηγούµενη υπόθεση που τον 
οδήγησε σε διαθεσιµότητα. To 
καινούριο έγκληµα που καλείται 
να διαλευκάνει, της αυτοκτονίας 
κάποιου νεαρού, τον οδηγεί 
στον κόσµο αυτών που κατέχουν 
εξουσία και δεν διστάζουν να 
την καταχραστούν. Με µεστή και 
καθαρή γραφή, οι χαρακτήρες 
αναλύονται σε βάθος και δίνουν 
ιδιαίτερο λογοτεχνικό βάρος σε αυτό 
το νουάρ µυθιστόρηµα. 

Ανεπιθύµητο 
Συγγραφέας: Kristina Ohlsson 
Εκδότης: Μεταίχµιο 
ISBN: 978-960-566-004-8 
Σελ. 434 I Τιµή: 16,60 € 

Μια σειρά γεγονότων και 
συµπτώσεων οδηγεί µια µητέρα 
να µην επιβιβαστεί στο τρένο 
στο οποίο µόλις ανέβηκε το 
µικρό κοριτσάκι της. Ειδοποιεί 
τους υπαλλήλους του οχήµατος 
να προσέχουν το παιδί, µα όταν 
το τρένο φτάνει στον κεντρικό 
σταθµό της Στοκχόλµης το 
κορίτσι έχει εξαφανιστεί, 
παρά την παρουσία δεκάδων 
µαρτύρων. Ο αστυνόµος 
Άλεξ Ρεστ και η αναλύτρια 
Φριεντρίκα Μπέργιµαν 
καλούνται να λύσουν το 
µυστήριο, που ενώ στην αρχή 
µοιάζει να σχετίζεται µε τους 
δύο γονείς που διεκδικούν 
την κηδεµονία της µικρής, 
τελικά οδηγεί στα χνάρια ενός 
αδίστακτου δολοφόνου. 
Συναρπαστική γραφή, γρήγορη 
πλοκή, σε ένα αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα που δεν θα 
απογοητεύσει τους λάτρεις 
του είδους. 

Η Γαλλίδα δασκάλα 
Συγγραφέας: Ντίνος Γιώτης 
Εκδότης: Ψυχογιός 
ISBN: 978-618-010-086-0 
Σελ. 2421 Τιµή: 10,99 € 

Ο Άγης, ένας εξηντάχρονος 
επιµελητής, παραλαµβάνει ένα 
δέµα µε ένα σκουριασµένο όπλο. 
Από τη στιγµή που το αντικρίζει 
ανατρέπει την υπάρχουσα ζωή του 
και ξεκινά ένα ταξίδι για να βρει 
τον παραλήπτη του. To παρόν 
µπλέκεται µε το παρελθόν, όταν 
ο ΐ2χρονος Άγης και οι φίλοι του 
παραµόνευαν οτο ποτάµι για 
να δουν την όµορφη δασκάλα 
γαλλικών να κάνει µπάνιο γυµνή. 
Μια αιθέρια ύπαρξη, της οποίας 
ο ρόλος µοιάζει µυστήριος και 
σκοτεινός σε µια ιστορία που κρύβ 
ένα µεγάλο µυστικό. Έκδηλη 
είναι η νοσταλγία της παιδικής 
ηλικίας και η απογοήτευση που 
φέρνει η πεζή καθηµερινότητα 
της ενηλικίωσης. Τα γεγονότα 
και οι ανατροπές διαδέχονται 
το ένα το άλλο, δηµιουργώντας 
ένα καλό ανάγνωσµα που 
ακροβατεί ανάµεοα στο νουάρ και 
το ερωτικό µυθιστόρηµα. 
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