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[Τζον Βέρντον] Ο µάγος του αστυνοµικού µυστηρίου µιλάει στη «N» 

«To κακό εξηγείται 
µε ηθική υπεροψία» 
Του Γιώργου Σ. Κουλουβάρη 
gkoul6n3ftempori1d.gr 

Tio κακό κρύβεται κάτω 
από το µανδύα του καλού. 

. .» µάς αποκαλύπτει 
ο διάσηµος Αµερικανός συγγραφέας 

Τζον Βέρντον, ο φάγος 
του αστυνοµικού µυθιστορήµατορ 

όπως τον αποκαλούν, ο οποίος ^σκέπτεται 
τη χώρα µας, για 

να παρουσιάσει το καινούριο του 
βιβλίο, µε τίτλο .Ασε τον ∆ιάβολο 

ήσυχοι* (πρωτότυπος τίτλος 
"Le: the Devil sleep"), που κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις «∆ιόπτρα* 
και αφηγείται τις νέες περιπέτειες 

του ντεντέκτιβ Ντέιβ 
Γκάρνέί. 
Τι αντϊΐροστι>πεύει για σας ο χαρακτήρας 

του Ντέιβ Γκάρνεϊ; 
•30 Ντέιβ είναι ένας άνθρωπος 
που δεν ησυχάζει ποτέ. Πάντα 
σκέφτεται, πάντα αναζητεί. Οι 
µοναδικές περίοδοι ηρεµίας που 
διανύει είναι όταν αναζητεί τη 
λύση σε ένα µυστήριο, όταν οχηµαυζει 

κοµµάτι-κοµµάτι το παζλ 
ενός εγκλήµατος. Αλλά n ίδια n 
λύση, n απάντηση στο αίνιγµα, 
δεν του προσφέρει ικανοποίηση 
για πολύ. Σε λίγο, θα αναζητήσει 
το επόµενο µυστήριο, το επόµενο 

παζλ. Είναι εθισµένος στο "κυνήγι", 
στην αναζήτηση, στη διαδικασία 

αποκάλυψης των στοιχείων, 
της διασταύρωσης µεταξύ 

τους και της επίλυσης του αινίγµατος. 
Auro είναι n εµµονή 

του. Αυτό δίνει στη ζωή του κατεύθυνση 
και ενέργεια, για να 

συνεχίσει. Αλλά δεν είναι πολύ καλός 
µε τη διαχείριση των συναισθηµάτων. 

Είναι το στοιχείο της 
προσωπνκότητάς του, που τον 
κάνει να αισθάνεται λιγότερο άνετα 

Τα αισθήµατα του Ντέιβ, πάντα 
κρύβονται µέσα σε ένα "κέλυφος" 

λογικής ανάλυσης. Κατά 
κάποιον τρόπο, ο Ντέιβ Γκάρνεϊ 
αντιπροσωπεύει τα δυνατά και 
τα αδύνατα σηµεία, τα υπέρ και 
τα κατά µιας υπερκιναλυτικής 
και εγκεφαλικής προσέγγισης 
της ζωής». 
Τι crvnirnxi σε canny τη φάση της 
ζωής του; 
ϋΠροσπαθεί να βρει έναν τρόπο 
να ταιριάξει το ποιος είναι µε το 
πού βρίσκεται, πού "στέκεται" 
αυτήν τη συγκεκριµένη στιγµή. 
Η εσωτερική του προσέγγιση για 
m ζωή, n αίσθηση ταυτότητας 
και οι ανθ ρώτπνες αξίες του έχουν 
υποστεί µεγάλη πίεση από τις 

Ο Αµερικανός συγγραφέας, Τζον Βέρντον, αντλεί την έµπνευση του 
από m δική του «σχιζοφρένεια» και την ιδιοφυΐα της συζύγου του. 

νέες συνθήκες που βιώνει: έχει 
βγει πρόσφατα στη σύνταξη και 
έχει αποσυρθεί σε µία ορεινή περιοχή, 

χωρίς πραγµατικά συγκεκριµένο 
σκοπό ή στόχο crm 

ζωή του. Επίσης, βιώνει την πίεση 
από τις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες, που έχει από εκείνον 
n γυναίκα του, Μάντλεν. Οπότε, 

προσπαθεί να διατηρήσει τη 
δική του ταυτότητα και, ταυτόχρονα, 

να σώσει το γάµο του». 
Ποια βαθύτερα θέµατα πραγµατεύεται 

το βιβλίο; 
«Αυτό το βιβλίο, όπως και τα δύο 
προηγούµενα της σειράς, αλλά 

> Επίσκεψη 
σπιν Ελλάδα 
Για την παρουσίαση του βφλίου 
του, ο Τζον Βέρντον θα βρεθεί 
στα καιηστήµατα Pubic 
Αθήνας και θεσοαλονκης 
σήµερα Τρίτη 14 και την 
Πέµπτη 16 Μαΐου, ανΌοτοαο-, 
ενώ θα αποκαλύψει τα µυστικά 
της τέχνης του στη διάλεξη µε 
θέµα: «ΓΚιραπλσνηστι, 
αποκάλυψη και το οστυνοµκό 
µυθιστόρηµα», την Παρασκευή 
17 Μαίου στο κολέγιο Deree. 

και το τέταρτο βιβλίο µου που 
τώρα ολοκληρώνω, αναφέρονται 
στον "τρόµο του εγωισµού" ή 
αν το προηµάτε- σης τροµακτικές 

συνέπειες του εγωισµού. Στο 
πώς το ασυγκράτητο, άµετρο και 
µε οποιοδήποτε κόστος κυνήγι 
της ευτυχίας ή της επιθυµίας 
πάντα οδηγεί στη δυστυχία και 
την καταστροφή. Νοµίζω ότι n 
µεγαλύτερη πάλη στη ζωή συντελείται 

ανάµεσα στην προσωπική 
επιθυµία και την ενσυναίσθηση 

για τον άλλο άνθρωπο. 
Και αυτό είναι το θέµα, για το 
οποίο προσπαθώ να γράψω». 
Ποια είναι π πκ) ανεξάντλητη πηγή 

έµπνευσης σας; 
«Η δική µου "σχιζοφρένεια" και 
n ιδιοφυΐα της γυναίκας µου». 
Ποια στοιχεία της τέχνης - τεχνικής 

σας θεωρείτε ότι προσελκύουν 
περισσότερο τους αναγνώστες; 

«To µόνο που γνωρίζω, είναι αυτό 
που µου λένε οι αναγνώστες. 

Τους αρέσει ο τρόπος που τα βιβλία 
µου συνδυάζουν τη γρήγσ 

ρη πλοκή, τους ζωντανούς χαρακτήρες 
και τα ενδιαφέροντα 

θέµατα ανθρώπινων σχέσεων». 
Στη σύγχρονη εποχή µας πού και 
πόσο καλά κρύβεται το κακό; 
«To κακό, σήµερα, κρύβεται κάτω 

από τον µανδύα του καλού. 
Όσο mo µεγάλος ο τρόµος, τόσο 
mo µεγάλη και n ηθική υπεροψία 

στην εξήγησή του. Πόσο καλά 
λειτουργεί αυτό σήµερα; Υποθέτω 

όσο καλά λειτουργούσε πάντα...». 

Τελικά, ο ∆κίβολος κοιµάται ποτέ; 

«Οχι». 
{SlD:7730m] 
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