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JOHN VERDON: Ο ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΣ TOY ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΘΡΙΛΕΡ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ «HOT NEWS» 

«Οι Ελληνες θα λύσουν 
ή 

Οι ιστορίες τρόµου και 
µυστηρίου αντικατοπτρίζουν 

την περιπλοκότατα 
των σχέσεων. 

Μυστικά, ίντριγκες 
και δολοφονίες καταφέρνουν 

να βρουν τόν δρόµο 
προς την επιφάνεια που θα 
οδηγήσει στην επίλυση του 
µυστηρίου. Κυρίαρχο στοιχείο: 
ο φόβος. 

Συνέντευξη 
στην Εύη Κολιού 

Για τον John Verdon, τον βιρτουόζο 
του αοιυνοµικού µϋθιστορήµατος 

(«Σκέψου έναν αριθµό» και «Κράτα 
τα µάτια σου κλειστά»), ο στόχος του 
δεν είναι να τροµοκρατήσει τους, 
αναγνώστες του, αλλά όπως µας είπε 

ο ίδιος «θέλαχ να -παρουσιάσω 
έναν τρόπο να κοιτάς τη ζωή, να λύνεις 

προβλήµατα και να πλησιάζεις 
περισσότερο την αλήθεια». Στο νέο 
του βιβλίο, «άφησετον διάβολο ήσυχο», 

ο ήρωας του, ο ντεντέκτιβ Dave 
Gurney, για ακόµη µία φορά είναι σε 
θέση να ανακαλύψειτην αλήθεια, 
λύνοντας µία σειρά εγκλήµάτων. 

Πώς ξεκινήσατε τη συγγραφή 
αστυνοµικών µυθιστορηµάτων; 
Αρχισα να τα γράφω γιατί µου 

άρεσε να τα διαβάζω και βρήκα συναρπαστική 
τη δοµή των αστυνοµικών 

ιστοριών. Επίσης, n γυναίκα 
µου µου έδωσε µία µικρή ώθηση και 
µου είπε ότι πρέπει να δοκιµάσω να 
φτιάξω µία δική µου. 

Τι σας συνεπαίρνει σε αυτές τις 
ιστορίες; 
Με ιντριγκάρει n διαδικασία µέσα 

από την οποία το µυαλό µας είναι 
ικανό να διαπεράσει την απάτη, το 
πώς ενώνουµε τα σηµεία για να 
δούµε τα σχήµατα και το πώς οι δικές 

µας επιθυµίες µας εµποδίζουν 
να δούµε την αλήθεια. 

Υπάρχετε µέσα στα βιβλία σας; Θέλετε 
να έχετε έναν ρόλο και εσείς; 

Υπάρχω µερικώς στον χαρακτήρα 
του Dave Gurney, Εχω όλα του τα 
προβλήµατα, όλες του τις αδυναµίες, 

αλλά δυ(πυχως^;:κάι:θρκετά 
από τα δυνατά του σηµεία. 

Ποια είναι τα συναισθήµατά σας 
για το νέο σας βιβλίο «Αφησε 
τον διάβολο ήσυχο»; 
Είµαι ευχαριστηµένος µε το πώς 

κατέληξε.· Ισως το καλύτερο συναίσθηµα 
που έχω για αυτό να προέρχεται 

από το γεγονός ότι αρέσει στα 
παιδιά µου. 

Πως θα το περιγράφατε; Και, 
επίσης, πώς θα χαρακτηρίζατε 

απαντάει σε πολλές ano τις ερωτήσεις 
µου. m 

Η πραγµατικότητα τι ρόλο παίζει 
µέσα στις ιστορίες σας; 
Η περιοχή στην οποία νιώθω ότι 

έχει τη µεγαλύτερη σηµασία είναι 
στις απλούστερες διαδράσεις των 
χαρακτήρων, το πώς κοιτάνε ο ένας 
των άλλον, ο τόνος της φωνής, για 
ποια πράγµατα επιλέγουν να µιλήσουν 

και για ποια όχι. θέλω οι άνθρωποι 
στις ιστορίες µου να είναι 

πραγµατικοί. 

Ποια είναι n εµπειρία σας από 
την επίσκεψή σας στην Ελλάδα; 
Τι αποκοµίσατε ano το ταξίδι; 
Η εµπειρία µου στην Ελλάδα 

ήταν απολύτως θετική, κυρίως λόγω 
όλων των αξιαγάπητων ανθρώπων 

που n γυναίκα µου και εγώ είχαµε 
την ευχαρίστηση να συναντήσουµε 

και να περάσουµε τον χρόνο 
µας µαζί τους. 

Οταν συνοµιλήσατε µε τους αναγνώστες 
σας, και µε τον κόσµο 

γενικά, τι σας είπαν; 
Ολοι µιλούσαν, φυσικά, για τις 

οικονοµικές δυσκολίες.της Ελλάδας, 
αλλά εγώ νοµίζω ότι οι Ελληνες 

θα τα λύσουν αυτά τα προβλήµατα 
όσο οδυνηρά και αν είναι, 

βρήκα τους αναγνώστες µου πολύ 
ενθουσιώδεις µε τα βιβλία του Dave 
Gurney, πολύ φιλόξενους µε µένα 
και τη γυναίκα µου και πολύ ευγενικούς 

και γενναιόδωρους στα σχόλιά 
τους. 

Είναι το τρίτο κατά σειρά βιβλίο 
σας. Περιµένατε ότι θα έχετε αυτή 

την επιτυχία; 
Απολύτως όχι. ∆εν περίµενα ποτέ 

να εκδοθεί το πρώτο βιβλίο, εποµένως 
n ιδέα του να έχω µία σειρά 

από πετυχηµένα βιβλία ήταν κάτι 
ποα δεν είχα καν φανταστεί. 

Εχετε σκεφτεί την επόµενη ιστορία 
που θέλετε να γράψετε; 

Μόλις τελείωσα να γράφω το τέταρτο 
βιβλίο του Gurney, το οποίο 

πιστεύω ότι θα εκδοθεί στις Η ΠΑ 
κάπου λίγο πριν ano τα Χριστούγεννα, 

και έχώ αρχίσει να κρατάω σηµειώσεις 
για το πέµπτο. 

Θέλετε να γράψετε και κάποιο 
άλλο είδος µυθιστορηµάτων; Κάτι 

τελείως διαφορετικό ίσως... 
∆εν νοµίζω. To αστυνοµικό στιλ 

µε προσελκύει ακόµα. Βρίσκω ότι 
µου επιτρέπει να ασχολούµαι µε 
µία ευρεία ποικιλία θεµάτων και 
ιδεών. ∆εν νιώθω περιορισµένος 
από αυτό. Και ενδιαφέροµαι ακόµα 
για τη σχέση µεταξύ του Dave και 
της Madeleine Gurney. 

JOHN VERDON: Ο ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΣ TOY ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΘΡΙΛΕΡ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ «HOT NEWS» 

«Οι Ελληνες θα λύσουν 
ή u ατά τους...» 

Οι ιστορίες τρόµου και 
µυστηρίου αντικατοπτρίζουν 

την περιπλοκότατα 
των σχέσεων. 

Μυστικά, ίντριγκες 
και δολοφονίες καταφέρνουν 

να βρουν τόν δρόµο 
προς την επιφάνεια που θα 
οδηγήσει στην επίλυση του 
µυστηρίου. Κυρίαρχο στοιχείο: 
ο φόβος. 

Συνέντευξη 
στην Εύη Κολιού 

Για τον John Verdon, τον βιρτουόζο 
του αοιυνοµικού µϋθιστορήµατος 

(«Σκέψου έναν αριθµό» και «Κράτα 
τα µάτια σου κλειστά»), ο στόχος του 
δεν είναι να τροµοκρατήσει τους, 
αναγνώστες του, αλλά όπως µας είπε 

ο ίδιος «θέλαχ να -παρουσιάσω 
έναν τρόπο να κοιτάς τη ζωή, να λύνεις 

προβλήµατα και να πλησιάζεις 
περισσότερο την αλήθεια». Στο νέο 
του βιβλίο, «άφησετον διάβολο ήσυχο», 

ο ήρωας του, ο ντεντέκτιβ Dave 
Gurney, για ακόµη µία φορά είναι σε 
θέση να ανακαλύψειτην αλήθεια, 
λύνοντας µία σειρά εγκλήµάτων. 

Πώς ξεκινήσατε τη συγγραφή 
αστυνοµικών µυθιστορηµάτων; 
Αρχισα να τα γράφω γιατί µου 

άρεσε να τα διαβάζω και βρήκα συναρπαστική 
τη δοµή των αστυνοµικών 

ιστοριών. Επίσης, n γυναίκα 
µου µου έδωσε µία µικρή ώθηση και 
µου είπε ότι πρέπει να δοκιµάσω να 
φτιάξω µία δική µου. 

Τι σας συνεπαίρνει σε αυτές τις 
ιστορίες; 
Με ιντριγκάρει n διαδικασία µέσα 

από την οποία το µυαλό µας είναι 
ικανό να διαπεράσει την απάτη, το 
πώς ενώνουµε τα σηµεία για να 
δούµε τα σχήµατα και το πώς οι δικές 

µας επιθυµίες µας εµποδίζουν 
να δούµε την αλήθεια. 

Υπάρχετε µέσα στα βιβλία σας; Θέλετε 
να έχετε έναν ρόλο και εσείς; 

Υπάρχω µερικώς στον χαρακτήρα 
του Dave Gurney, Εχω όλα του τα 
προβλήµατα, όλες του τις αδυναµίες, 

αλλά δυ(πυχως^;:κάι:θρκετά 
από τα δυνατά του σηµεία. 

Ποια είναι τα συναισθήµατά σας 
για το νέο σας βιβλίο «Αφησε 
τον διάβολο ήσυχο»; 
Είµαι ευχαριστηµένος µε το πώς 

κατέληξε.· Ισως το καλύτερο συναίσθηµα 
που έχω για αυτό να προέρχεται 

από το γεγονός ότι αρέσει στα 
παιδιά µου. 

Πως θα το περιγράφατε; Και, 
επίσης, πώς θα χαρακτηρίζατε 

τον ήρωά σας Dave Gurney; 
Οπως όλα µου τα βιβλία, πρόκειται 

για την απάτη στο κυνήγι ενός εγωκεντρικού 
στόχου που αυτός αφαιρεί τη 

-ζωή κάποιου και τις ζωές των άλλων 
¦που αγγίζονται από αυτό το' κυνήγι. Ο 

. Dave Gurney είναι ένας λύτης αινιγµάτων, 
ένας άντρας µε φοβερή ικανότητα 

να αντιλαµβάνεται τις διαφορές και 

µία φοβερή ορµή για να βρει την αλήθεια. 
Μπορεί να έχει εµµονή µε αυτό 

και αυτό δηµιουργεί προβλήµατα στην 
προσωπική του ζωή. Αυτό που κάνει 
καλύτερα είναι και n πηγή όλων των 
συγκρούσεώντου. 

Με ποιον τρόπο συλλέγετε πληροφορίες 
για τη µεθοδολογία 

της Αστυνοµίας; 
Εχω βρει τα βιβλία ερευνών εγκληµατιών, 

από αυτά που χρησιµοποιούν 
σπς^σλές της Αστυνοµίας, 

αρκετά χρήσιµα. Με βοηθάει 
πολύ n ανάγνωσή µου αναφορικό 
µε.τη διαδικασία που ακολουθεί n 
Αστυνοµία. Επίσης, ένας από τουςγιους 

µου που είναι αρχιφύλακας 

«Αφησε τον διάβολο ήσυχο» 
Ο DAVE GURNEY, ο ντετέκτιβ µε τις περισσότερες 
διακρίσεις στην ιστορία της Αστυνοµίας της Νέας 
Υόρκης, προσπαθεί να προσαρµοστεί στη ζωή του 
συνταξιούχου. ∆έχεται, όµως, την απρόοπτη επίσκεψη 

της παραγωγού ενός τηλεοπτικού ντοκιµαν¬ 

τέρ, n οποία του ζητάει πληροφορίες για τη δράση 
ενός διαβόητου δολοφόνου. Η µοίρα παίζει το τελευταίο 

της χαρτί και ο Dave Gurney ρίχνεται στο 
πιο επικίνδυνο παιχνίδι της καριέρας του και είναι 
έτοιµος να τα παίξει όλα για όλα. 

απαντάει σε πολλές ano τις ερωτήσεις 
µου. m 

Η πραγµατικότητα τι ρόλο παίζει 
µέσα στις ιστορίες σας; 
Η περιοχή στην οποία νιώθω ότι 

έχει τη µεγαλύτερη σηµασία είναι 
στις απλούστερες διαδράσεις των 
χαρακτήρων, το πώς κοιτάνε ο ένας 
των άλλον, ο τόνος της φωνής, για 
ποια πράγµατα επιλέγουν να µιλήσουν 

και για ποια όχι. θέλω οι άνθρωποι 
στις ιστορίες µου να είναι 

πραγµατικοί. 

Ποια είναι n εµπειρία σας από 
την επίσκεψή σας στην Ελλάδα; 
Τι αποκοµίσατε ano το ταξίδι; 
Η εµπειρία µου στην Ελλάδα 

ήταν απολύτως θετική, κυρίως λόγω 
όλων των αξιαγάπητων ανθρώπων 

που n γυναίκα µου και εγώ είχαµε 
την ευχαρίστηση να συναντήσουµε 

και να περάσουµε τον χρόνο 
µας µαζί τους. 

Οταν συνοµιλήσατε µε τους αναγνώστες 
σας, και µε τον κόσµο 

γενικά, τι σας είπαν; 
Ολοι µιλούσαν, φυσικά, για τις 

οικονοµικές δυσκολίες.της Ελλάδας, 
αλλά εγώ νοµίζω ότι οι Ελληνες 

θα τα λύσουν αυτά τα προβλήµατα 
όσο οδυνηρά και αν είναι, 

βρήκα τους αναγνώστες µου πολύ 
ενθουσιώδεις µε τα βιβλία του Dave 
Gurney, πολύ φιλόξενους µε µένα 
και τη γυναίκα µου και πολύ ευγενικούς 

και γενναιόδωρους στα σχόλιά 
τους. 

Είναι το τρίτο κατά σειρά βιβλίο 
σας. Περιµένατε ότι θα έχετε αυτή 

την επιτυχία; 
Απολύτως όχι. ∆εν περίµενα ποτέ 

να εκδοθεί το πρώτο βιβλίο, εποµένως 
n ιδέα του να έχω µία σειρά 

από πετυχηµένα βιβλία ήταν κάτι 
ποα δεν είχα καν φανταστεί. 

Εχετε σκεφτεί την επόµενη ιστορία 
που θέλετε να γράψετε; 

Μόλις τελείωσα να γράφω το τέταρτο 
βιβλίο του Gurney, το οποίο 

πιστεύω ότι θα εκδοθεί στις Η ΠΑ 
κάπου λίγο πριν ano τα Χριστούγεννα, 

και έχώ αρχίσει να κρατάω σηµειώσεις 
για το πέµπτο. 

Θέλετε να γράψετε και κάποιο 
άλλο είδος µυθιστορηµάτων; Κάτι 

τελείως διαφορετικό ίσως... 
∆εν νοµίζω. To αστυνοµικό στιλ 

µε προσελκύει ακόµα. Βρίσκω ότι 
µου επιτρέπει να ασχολούµαι µε 
µία ευρεία ποικιλία θεµάτων και 
ιδεών. ∆εν νιώθω περιορισµένος 
από αυτό. Και ενδιαφέροµαι ακόµα 
για τη σχέση µεταξύ του Dave και 
της Madeleine Gurney. 
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