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Μπεστ σέλερ «Ο καλός δήμαρχος» 
« Νόμιζα πω5 μόνο τα αστυνομικά πουλάνε», λέει στην «R» ο Σκοτσέζθ5 συγγραφέα5 Αντριου Νίκου 

D ΤΗΣ ΙΙΣΣΥΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
s.papadaki@realnews.gr 

«ΑΡΧΙΣΑ να γράφω οτο τρένο, n ηγα ίνονταςοτη 
δουλειά μου, για δική μου 

ευχαρίστηση και βρέθηκα να δίνω συνεντεύξειςσ'όλοτον 
κόσμο, να ξυπνάω 

σήμερα το πρωί και να βλέπω την Ακρόπολη, 
το σύμβολο του δυτικού πολιτισμού». 
Ετσι άρχισε τη συνέντευξη 

του στην «R» ο Σκοτσέζος Αντριου Νίκολ, 
κοινοβουλευτικός συντάκτηςστη 

χώρα του, που ήρθε στην Ελλάδα για 
να παρουσιάσει, την περασμένη Πέμπτη, 

το μυθιστόρημα του «Ο καλός 
δήμαρχος». 

Le 17 χώρες 
To βιβλίο διηγείται την ιστορία ενός 
δημάρχου ερωτευμένου με τη γραμματέα 

του. «Οταν ξεκίνησα δεν ήξερα 
ούτε αν θα μου βγει πάνω από 10 

σελίδες». Τελικά, έγραψε ένα ογκώδες 
μυθιστόρημα που του χάρισε το 

βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου μυθιστοριογράφου 
το 2009 και μεταφράστηκε 

σε 17 χώρες ανάμεσα στις οποί¬ 

ες και στην Ελλάδα, από τις εκδόσεις 
«Διόπτρα». 

«Ο καλόςδήμαρχος» δεν βρίσκει το 
θάρρος να προτείνει στη γραμματέα 
του, n οποία είναι παντρεμένη αλλά 
δυστυχισμένη με τον αλκοολικό σύ¬ 

ζυγο της να βγουν. Ενα παράξενο περιστατικό 
τουςφέρνει όμωςπιο κοντά. 

Ο δήμαρχος παραμένει άτολμος n υπόθεση 
περιπλέκεται και επηρεάζει ολόκληρη 
τη μικρή πόλη. Μια Ιταλίδα 

μάγισσα κι έναςθίασοςπου εμφανίζεται 
μυστηριωδώς παρεμβαίνουν στα 

γεγονότα, τα οποία ο αναγνώστηςπαρακολουθείμέσα 
από τη διήγηση της 

1.200 ετών Αγίας Βαλπουρνίας. 

«Ακόμα δεν κατάλαβα 
nebs κέρδισα 

το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου 

μυθιστοριογράφου» 

«Επέλεξα ένα πρόσωπο σαν τη Βαλπουρνία 
να διηγηθεί την ιστορία μου 

γιατίαυτό με διευκόλυνε στο γράψιμο, 
μια που μπορούσα να τη βάλω να βλέπει 

τα πάντα και τους πάντεςαπό διάφορες 
πλευρές. Μου άρεσε και n ιδέα 

να παρεμβαίνει n αφηγήτρια στα γεγονότα, 
να σπρώχνει τα πρόσωπα προς 

τη μια ή την άλλη κατεύθυνση». 

Συνταγή επιτυχίας 
Παραμύθι, μαγεία, έρωτεςείναι n συνταγή 

για μπεστ σέλερ; «Εγώ πίστευα 
πως αν θέλεις να πουλήσεις), λέει ο A. 
Νικολ «πρέπει να γράψεις μια περιπέτεια, 

ένα αστυνομικό. Δύο χρόνια 
έκανα να βρω εκδότη. Εστελνα παντού 

το βιβλίο και δεν γινόταν τίποτα, 
ώσπου ενδιαφέρθηκε ένας μικρός οίκος. 

Είναι πολύ περίεργη n κατάσταση 
στον εκδοτικό χώρο. Ακόμα καιτον 

"Χάρι Πατερ" τηςΤζόαν Ρόουλινγκ 
τον είχαν απορρίψει δεκάδες εκδότες. 

Οι άνθρωποι που γράφουν παιδεύονται 
να βρουν κάποιον να τους 

εμπιστευτεί». 
Εκείνος πάντως, δεν θα δυσκολευτεί 
να δει το επόμενοτυπωμένο. «Είναι 

κατι διαφορετικό. Δεν σε συνεπαίρνει 
το Ιδιο πράγμα δυο φορές. Ενας καθηγητής 

νομίζει πως n εμπλοκή του 
με μια φοιτήτρια θα βελτιώσει τη ζωή 
του. Δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά είναι 
δύσκολο να κλείνεις τα 40». 
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