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[ Τζον Βέρντον ] 
Θεωρείται µετρ της αστυνοµικής λογοτεχνίας, τα βιβλία του φιγουράρουν σε λίστες των ευπώλητων 

«Γράφω έχοντας έναν αναγνώστη 
Οι αστυνοµικές του 

ιστορίες έχουν 
µαγέψει και 

καθηλώσει χιλιάδες 
αναγνώστες ανά τον κόσµο. 
Ο ήρωάς του, ο ντετέκτιβ 
Ντέιβ Γκάρνεϊ, έχει αγαπηθεί 
και έχει γίνει πρότυπο 
αστυνόµου που µε το 
δαιµόνιο ένστικτο του 

ο£ αποδεικνύει πως δεν υπάρχει ^ 
το τέλειο έγκληµα. 

Τ3  

= πον ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΟΥΖΟΥΜΗ 
ω — 

Ενώ ο ίδιος ο συγγραφέας 
υποστηρίζει µε θέρµη πως το 
αστυνοµικό είδος είναι µεν απαιτητικό 

και δύσκολο, αλλά είναι 
ίσως και το πιο ενδιαφέρον... Ο 
λόγος για τον συγγραφέα Τζον 
Βέρντον που µιλάει στην «E» για 
το νέο του βιβλίο, την αστυνοµική 

λογοτεχνία και τους Έλληνες 
αναγνώστες. 

Ποιο είναι το θέµα του νέου 
σας µυθιστορήµατος; 

Σε γενικές γραµµές είναι αυτό 
που αφορά σε όλα µου τα βιβλία 

και είναι καλύτερο να διατυπωθεί 
ως ερώτηση. Γιατί πιστεύουµετα 

πράγµατα που πιστεύουµε; 
Και, επίσης, γιατί n 

αλήθεια τους ή το ψεύδος τους 
έχουν τόσο µικρή σηµασία; 

Ποιο είναι το µήνυµα του 
«Άσε τον διάβολο ήσυχο»; 

θα προτιµούσα ο κάθε αναγνώστης 
να συλλάβει και να ερµηνεύσει 
µόνος του το µήνυµα 

του βιβλίου και να µην τοποθετηθώ 
εγώ ο ίδιος επ' αυτού. Ξέρετε, 
είναι προτιµότερο να έχει ο 

καθένας τη δική του γνώµη και 
να µην παρασύρεται από του άλ¬ 

λου. Εν προκειµένω, από µένα, 
διότι είναι πιθανόν ο κάθε αναγνώστης 

να δώσει άλλη βαρύτητα 
στο µήνυµα που θα αναφέρω 

εγώ και άλλη βαρύτητα στα στοιχεία-µηνύµατα 
του βιβλίου που 

θα αγγίξουν αυτόν... 

Γιατί έχετε επιλέξει το είδος 
του αστυνοµικού µυθιστορήµατος; 

Πιστεύετε ότι 
είναι πιο ενδιαφέρον; 

Η βασική δοµή των µυθιστορηµάτων 
που µου αρέσει είναι 

τα αστυνοµικά και κυρίως όταν 
αυτά παρουσιάζουν έναν ντετέκτιβ 

που καλείται να λύσει ένα 
µυστήριο. Στην πραγµατικότητα 
ένα αστυνοµικό µυθιστόρηµα εί¬ 

ναι ένας συνδυασµός δύο ιστοριών 
όπως συµβαίνει σε αρχαιολογικούς 

χώρους. Συγκεκριµένα 
υπάρχει n ιστορία της παλιάς 

χτισµένης πόλης και n ιστορία 
της ανασκαφής της. Κατά προέκταση, 

n ιστορία πίσω από το 
έγκληµα και n ιστορία των προσπαθειών 

τού ντετέκτιβ για να 
την εκθέσει. Συνεπώς, πράγµατι 
αυτές οι πτυχές του αστυνοµικού 

είδους είναι ενδιαφέρουσες, 
διότι από m µία οι δύο αυτοί 

κόσµοι συγκρούονται και ano 
την άλλη διασταυρώνονται. 

Με βάση τα δικά σας κριτήρια, 
πότε ένα αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα χαρακτη¬ 

ρίζεται ως επιτυχηµένο; 

Όταν αυτό περιλαµβάνει µια 
διαδικασία διερεύνησης και 
ανακάλυψης που οδηγεί τον 
αναγνώστη πέραν από τις αρχικές 

παραδοχές σε µια αναπάντεχη 
αλλά αξιόπιστη αποκάλυψη 

της αλήθειας. Και όλο αυτό θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται από 
έναν πρωταγωνιστή που να νοιάζεται 

για την αστυνοµική έρευνα, 
ώστε να δεσµεύει τον αναγνώστη... 

Τι σηµασία αποδίδετε στη 
γνώµη των αναγνωστών 
σας; Τους ακούτε; 

Ναι, διότι ενδιαφέροµαι να 

> «To αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα είναι 
σαν... 
αρχαιολογική 
ανασκαφή» 

I «Τα Βιβλία µου 
είναι ψυχολογικά 
mo περίπλοκα 
από ό,τι ένα µέσο 
αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα» 

I «Βασική πηγή 
έµπνευσή$ µου 
ήταν και συνεχίζει 
να είναι ο 
ιδιαίτερο5 Tponos 
σκέψη$ µου. 
Φαντάζοµαι 
πράγµατα που µε 
κάνουν να 
ανησυχώ. 
Αναρωτιέµαι τι θα 
συνέβαινε εάν... 
και γράφω» 

Οι συγγραφικές 
¦ «Σκέψου έναν αριθµό. Έναν οποιονδήποτε. 

∆ες πόσο καλά γνωρίζω 
όλα σου τα µυστικά». Έτσι ακριβώς 
ήταν οι τελευταίες λέξεις στο γράµµα 

που έλαβε µυστηριωδώς ο 
Μαρκ. Και ήταν µόνο n αρχή. Μια 
σειρά από παράξενα στιχάκια µε αµφίσηµα 

µηνύµατα και γρίφους οδηγούν 
τον Μαρκ να ζητήσει βοήθεια 

από τον παλιό του συµµαθητή και 
διάσηµο ντετέκτιβ Ντέιβ Γκάρνεϊ. Ο 
Ντέιβ, 47χρονος συνταξιούχος 
αστυνοµικός µε εξαιρετικές επιτυχίες 

στην εξιχνίαση εγκληµάτων µε 
κατά συρροή δολοφόνους, προσπα- 

του διαδροµές 
θεί να προσαρµοστεί στους ήρεµους 

πια ρυθµούς της νέας του 
ζωής. Όµως µπροστά στην έκκληση 
του φίλου του το αστυνοµικό του 
δαιµόνιο ενεργοποιείται, οδηγώντας 

τον ξανά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. 
Οι «New York Times» έγραψαν 

για το βιβλίο του «Σκέψου έναν 
αριθµό»: «∆ιαβολικά έξυπνη πλοκή, 
έντεχνα δοµηµένη, εξαιρετική γραφή. 

Ο συγγραφέας διαχειρίζεται 
επιδέξια τους βαθύτερους, ενδόµυχους 

φόβους, σκιαγραφώντας έναν 
δολοφόνο που διεισδύει στις σκέψεις 

των ανθρώπων». 

"I 
l'., 

το 
κήαντό 

βλπωστσταλέχγνµητουθώτε 

[ Τζον Βέρντον ] 
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. |it ,κµ j v ii .- iii- . i i ρουν τον ίδιο 

οτο µυαλό µου, in γυναίκα µου» 
µαθαίνω τη γνώµη τους. Λαµβάνω 

υπόψη µου τα σχόλιά τους, 
ωστόσο δεν γράφω µε αποκλειστικό 

κριτήριο το τι µου λένε, διότι 
οι απόψεις είναι τόσο πολλές 

και διαφορετικές µε αποτέλεσµα 
κάτι που αρέσει σε κάποιους 
να µην αρέσει σε κάποιους 

άλλους... Προσωπικά γράφω 
έχοντας µονάχα έναν αναγνώστη 

στο µυαλό µου, τη γυναίκα 

µου... 

Πώς νιώθετε όταν ένα µυθιστόρηµα 
σας µεταφράζεται 

και «ταξιδεύει» σε 
όλοτονκόσµο; 

Έκπληξη, χαρά, αλλά και περιέργεια. 
Περιέργεια, διότι θέλω 

να µαθαίνω τι διαφορές µπορεί 
να υπάρχουν στην αντίληψη 
µιας συγκεκριµένης πτυχής τού 
µυθιστορήµατος από πολιτισµό 
σε πολιτισµό. Για παράδειγµα, 
αναρωτιέµαι πόσο διαφορετικά 
ερµηνεύεται και αντιλαµβάνεται 
ο γάµος του Dave και της 
Madeleine σε Σεούλ, Κωνσταντινούπολη, 

∆ουβλίνο. 

Πιστεύετε ότι οι Έλληνες 
αναγνώστες είναι απαιτητικοί; 

θα έλεγα πως ναι. Έχω ήδη 
πει ότι τα βιβλία µου είναι ψυχολογικά, 

mo περίπλοκα από ό,τι 
ένα µέσο αστυνοµικό µυθιστόρηµα 

και όµως πουλάνε εξαιρετικά 
καλά στην Ελλάδα. Αυτό 

µου φαίνεται πολύ ενθαρρυντικό. 
Είναι ένας από τους λόγους 

που µε γεµίζει µε ανυποµονησία 
µέχρι να έρθω στην Ελλάδα και 
έτσι να έρθω σε επικοινωνία µε 
τους Έλληνες αναγνώστες µου. 

Ποιος από τους κλασικούς 

0 Τζον Βέρντον 
έχει εργαστεί 
ως στέλεχος 
σε αοκετές 

διαφηµιστικές 
εταιρείες του 
Μανχάταν, 
αλλά, όπως 
και ο πρωταγωνιστής 

τ°υ, πρόσφατα 
εγκαταστάθηκε 

στις αγροτικές ηερ,ο- 
χεςσταβόρειατηςπολιτείσςτηςΝέαςΥόρκης. 

Εχει φανατικό κοινό Τα 
αστυνοµικά του µυθιστορήµαταέχο«νµεΓα_ 

ΦΡαστε,Όε πολλές ξένες 
γλώσσες και έχουν 

µπει στις λίπες των ευηώλητων. 

φθεί καλά, δηλαδή από µέσα 
προς τα έξω. Έπειτα, να τους 

f^EmWmm χωροθετήσει σε 
ένα περιβάλλον 
το οποίο του είναι 
οικείο και να τους 
βάλει να ασχοληθούν 

µε πράγµατα 
που ενέχουντη 

σύγκρουση,αλλά 
και µε πράγµατα 
που προκαλούν αίσθηση. 

Κατόπιν, να 
αρχίσει το γράψιµο 
και φυσικά να µην 
το αφήσει στη µέση, 
αλλά να το φτάσει 
στην τελευταία σελίδα. 

Ποια είναι n πηγή 
της έµπνευσή σας; 

info 
Ο Τζον Βέρντον θα 

παρουσιάσει το νέο του 
βιβλίο «Ασε τον διάβολο 
ήσυχο» την Τρίτη 14 Μαίου 

(19:00) στο Public στο 
Σύνταγµα και την Πέµπτη 
16 Μαΐου (19:00) στο 
Public στη θεσσαλονίκη. 

Την Παρασκευή 17 
Μαίου (18:00), θα δώσει 
διάλεξη στο Deree για τα 
θέµατα της αστυνοµικής 
λογοτεχνίας. Τα βιβλία 
του κυκλοφορούν στην 
Ελλάδα από τις εκδόσεις 
∆ιόπτρα. 

συγγραφείς-δηµιουργούς 
και ειδικά στο είδος τού 
αστυνοµικού µυθιστορήµατος 

προτιµάτε και γιατί; 

Τον Κόναν Ντόιλ γιατί οι ιστορίες 
του µε τον Σέρλοκ Χολµς είναι 

τόσο λιτές, ατµοσφαιρικές 
και άριστα κατασκευασµένες. 
Τον Ρος Μακντόναλντ επειδή το 
γράψιµο του είναι τόσο πολύχρωµο, 

n αίσθηση του τόπου τόσο 
ισχυρή και το ύφος του τόσο 

σταθερό. Τον Ρέτζιναλντ Χιλ λόγω 
του κοµψού στιλ του, του λεπτού 

πνεύµατόςτου και τους 
λαµπρούς χαρακτήρες του. 

Τι θα λέγατε σε έναν νεαρό 
συγγραφέα που ενδιαφέ¬ 

ρεται για τη συγγραφή 
ενός αστυνοµικού µυθιστορήµατος; 

Πρώτον, να διαβάσει πολλά 
αντίστοιχα µυθιστορήµατα, διότι 
ως είδος είναι πολύ απαιτητικό. 
Να διαβάσει βιβλία που αναφέρονται 

στη δοµή, τον ρυθµό και 
τη «στάση» των ηρώων ενός τέτοιου 

λογοτεχνικού είδους. Κάτι 
που προσωπικά βρίσκω ότι θα 
τον βοηθήσει είναι να διαβάσει 
βιβλία σχετικά µε τις τεχνικές σεναρίου, 

θα τον εξυπηρετήσει ως 
προς την πειθαρχία. Στη συνέχεια, 

να γράψει τα στοιχεία των 
χαρακτήρων που τον ενδιαφέρουν 

και µπορεί να τους αντιλη- 

Βασική πηγή ήταν 
και συνεχίζει να είναι, 
ο ιδιαίτεροςτρόπος 
σκέψης µου. Φαντάζοµαι 

πράγµατα που µε 
κάνουν να ανησυχώ. Αναρωτιέµαι 

τι θα συνέβαινε εάν, τι θα συνέβαινε 
εάν και τι θα συνέβαινε 

εάν... Όταν φτάνω αυτά τα ερωτήµατα 
στα άκρα µέσα στο µυαλό 

µου αναδύονται καλές ιδέες. 
Γνωρίζω ότι ορισµένοι συγγραφείς 

στηρίζονται σε ειδήσεις και 
άλλες εξωτερικές πηγές ιδεών, 
αλλά όσον αφορά εµένα, από 
ό,τι φαίνεται και στα βιβλία µου, 
τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται 

από το δικό µου ιδιαίτερο 
µυαλό. 

Μελλοντικά σχέδια; 

Έχω τελειώσει το τέταρτο βιβλίο 
της σειράς Ντέιβ Γκάρνεϊ 

και έχω ήδη αρχίσει να κρατώ 
σηµειώσεις για το πέµπτο... 

IΗ Τζίλιαν Πέρι, ένα κακοµαθηµένο 
πλουσιοκόριτσο, παντρεύεται τον 
διάσηµο ψυχίατρο Σκοτ Άστον. 
Μπροστά της ανοίγεται ένας ευτυχισµένος 

δρόµος, όµως κατά τη διάρκεια 
της γαµήλιας δεξίωσης βρίσκεται 

άγρια δολοφονηµένη. Τα στοιχεία 
οδηγούν σε αδιέξοδο. Είναι 

ώρα να αναλάβει δράση ο ντετέκτιβ 
Ντέιβ Γκάρνεϊ... Αν και έχουν περάσει 

µόνο λίγοι µήνες από την υπόθεση 
µε τους «Αριθµούς», ο Γκάρνεϊ 

αποφασίζει να θυσιάσει την ειδυλλιακή 
ηρεµία τού αγροκτήµατος του 

και να αποδυθεί σε έναν αγώνα για 

τον εντοπισµό του ψυχοπαθούς δολοφόνου. 
Ένα αστυνοµικό θρίλερ 

µε συνεχείς ανατροπές, που προκαλούν 
δέος και καθιερώνουν τον 

Τζον Βέρντον ως µετρ του είδους. 

IΟ Ντέιβ Γκάρνεϊ προσπαθεί να προσαρµοστεί 
στη ζωή τού συνταξιούχου. 

Μια µέρα δέχεται την απρόοπτη 
επίσκεψη της παραγωγού ενός 

τηλεοπτικού ντοκιµαντέρ, n οποία 
του ζητεί πληροφορίες για τη δράση 
ενός διαβόητου δολοφόνου. Ο 
Γκάρνεϊ ρίχνεται στο πιο επικίνδυνο 
παιχνίδι της καριέρας του. Ψάχνει 

απεγνωσµένα για στοιχεία στο παρελθόν 
και n 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 ενάντια 

σε τραπεζίτες και πλούσιους. Οι 
«New York Journal of Books» έγραψαν 

για το «Άσε τον διάβολο ήσυχο»: 
«Η ένταση και οι αινιγµατικές 

καταστάσεις που δηµιουργούνται 
φέρνουν ανατριχίλες αγωνίας στον 
αναγνώστη». 

www.clipnews.gr


