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John 
Verdon Κύριος µε τα όλα του 

Ζωή οαν µυθιστόρηµα: πετυχηµένος διαφηµιστής του Μανχάταν 
τα παρατάει όλα στην όψιµη ωριµότητά του, εγκαθίσταται στα 
απόµακρα όρη Κάτσκιλ και επανεφευρίσκει τον εαυτό του ως 
συγγραφέα. Αποτέλεσµα; Τρία παταγωδώς επιτυχηµένα µπεστ 
σέλερ και µια καινούργια καριέρα ως µάστορας του µυστηρίου. 
Μα δεν είναι τέλειο; Συνέντευξη ∆ηµήτρης Καραθάνος 

Η πρώτη ερώτηση είναι προφανής και n απορία συλλογική: 
Ο Ντέιβ Γκαρνε! είναι ακαταµάχητος ήρωας. 

Πώς τον σκαρώσατε και τι διακρίνετε από τον εαυτό 
σας µέσα του; «Ζει πολύ έντονα µέσα στο µυαλό του, 
είµαστε αµφότεροι εσωστρεφείς», απαντά. «Όλες 
του τις ελλείψεις τις µοιράζεται µε εµένα, ενώ τα 
χαρίσµατά του είναι επινοηµένα». Μάλιστα, κύριοι, 
παρά την τεράστια κριτική και εµπορική αποδοχή 
του, ο συγγραφέας John Verdon είναι απόλυτα σεµνός, 

είναι µετριόφρων στον υπερθετικό. 
Βρισκόµαστε σε κεντρικό βιβλιοπωλείο, κατάµεστο 

από ενθουσιώδεις, νεαρότατους αναγνώστες του 
Verdon, απόλυτα ενήµερους για τη δουλειά και το 
ύφος του συγγραφέα, ο οποίος βρέθηκε µετά της 
συζύγου του τον Μάιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
προκειµένου να συστηθεί στο κοινό του και να µιλήσει 

για το νέο του βιβλίο, «Άσε το διάβολο ήσυχο». 
Συναπαρτίζουµε ακροατήριο απαιτητικό. Ένα ακόµη 
ερώτηµα για τον Ντέιβ Γκάρνεϊ Θα συµφωνούσε 
ο συγγραφέας ότι πρόκειται για τον λιγότερο αµερικανοπρεπή 

ήρωα Tns σύγχρονης αστυνοµικής 
λογοτεχνίας; Ο Γκάρνεϊ δεν είναι οργίλος, ούτε 
τσαµπουκαλής. ∆εν πίνει, δεν παρεκτρέπεται, δεν 
εκστοµίζει βωµολοχίες και κυνισµούς, πρόκειται για 
υπόδειγµα συγκροτηµένου ανδρός που επαφίεται 
αποκλειστικά στη λογική σε πρότυπα Σέρλοκ Χολµς. 
«Ο Χολµς όµως δεν έχει προβλήµατα µε τη γυναίκα 
του», απαντά ο John Verdon. «∆εν διαθέτει καν προβληµατικό 

ψυχισµό, ενώ αντίθετα ο Ντέιβ Γκάρνεϊ 
σπαράσσεται ενδοµύχως, συγκρούεται διαρκώς µε 
τα συναισθήµατά του». 

Τον Ντέιβ Γκάρνεϊ τον γνωρίσαµε το 2010, στο 
ντεµπούτο του John Verdon, «Σκέψου έναν αριθµό». 
Πρόκειται για µυθιστόρηµα που µεταφράστηκε σε 
περισσότερες από είκοσι γλώσσες, ενώ υποχρέωσε 
σε διθυράµβους µέσα σαν τους «New York Times» 
και το «New York Journal of Books». Τι να πεις παραπάνω; 

Ας αφήσουµε τον δηµιουργό του να συνοψίσει: 
«Ο Ντέιβ Γκάρνεϊ υπήρξε ντετέκτιβ σε όλη του 

τη ζωή. Ιδιότητα που έχει επηρεάσει ανεπανόρθωτα 
τον τρόπο που λειτουργεί το µυαλό του. Όταν επέρχεται 

n συνταξιοδότηση και n δυνατότητα για µια mo 
γαλήνια ζωή, απλώς δεν µπορεί να αποσυρθεί. Αναλαµβάνει 

όποια υπόθεση βρεθεί στο διάβα του, ενώ 
οι χαρακτηρισµοί που σου έρχονται στον νου, όταν 

τον αναλογίζεσαι, είναι πολύ συγκεκριµένοι; παρατήρηση, 
ανάλυση, επαγωγή. Είναι σαν ρεφλέξ - ο 

Γκάρνεϊ διερωτάται διαρκώς για τα πάντα». Καταληκτικά, 
πρόκειται για έναν τύπο που αναζητά αενάω5 

«λογικέ5 εξηγήσεις σε θεότρελες καταστάσεις». 
Η πρόζα του John Verdon δεν εξαντλείται στα 

πεπραγµένα του Ντέιβ Γκάρνεϊ. Υπάρχει µια πολύ 
χαρισµατική σύζυγος, υπάρχει ένα5 ολοένα και mo 
ενδιαφέρων γιος, δεσπόζει τέλος και ο Χάρντγουϊκ, 
ο αγροίκος όσο και οξυδερκέστατο5 τύποις υπαρχηγός 

του ντετέκτιβ. Προπάντων, υπάρχει n ίδια n 
πλοκή. Οι αλλεπάλληλες επιστρώσεις γρίφων που 
ιντριγκάρουν τη νοηµοσύνη του αναγνώστη και τον 
γραπώνουν σφιχτά, από το εξώφυλλο cis το οπισθόφυλλο 

των «Σκέψου έναν αριθµό», «Κράτα τα 
µάτια σου κλειστά», «Άσε το διάβολο ήσυχο». 

Και κάτι πολύ ξεχωριστό: οι σειριακοί φόνοι. 
Όλα τα βιβλία του αφορούν serial killers. Γιατί; «Στα 
αστυνοµικά βιβλία, αλλά και στη ζωή, υπάρχουν 
οι φόνοι συµφέροντο5 και οι ανθρωποκτονίες εν 
βρασµώ. Ο σειριακός φόνος δεν αιτιολογείται. Είναι 
ο θάνατος ο ίδιος, n λατρεία του µακελειού αφ' εαυτού. 

Σε σχέση µε τα συνηθισµένα εγκλήµατα είναι 
σαν να παίρνεις νορµάλ καταστάσεις θυµού και 
να ανεβάζεις την ένταση στο σηµείο της πλήρους 
παραµόρφωσης. Φαντάσου ένα στερεοφωνικό. 
Κάπως έτσι είναι οι ψυχωτικοί των βιβλίων µου». 

Ακριβώς αυτόν τον θόρυβο κατευνάζουν και οι 
αναγνώσεις των βερντονικών έργων: «To διάβασµα; 

Είναι µια µορφή εξορκισµού. Τι µας φοβίζει περισσότερο; 
Γιατί θέλουµε να διαβάζουµε για serial 

killers; Γιατί ο καλός κερδίζει! Στο τέλθ5, ο ντετέκτιβ 
πάντα κερδίζει! Και κλείνουµε µαζί του το κτήνο5 
στο κλουβί. Η εύθραυστη ισορροπία αποκαθίσταται, 
n πίστη pas στον κόσµο επιβεβαιώνεται». 

Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά; «Πρέπει να ανατρέξω 
στα δεκαπέντε µου», απαντά ο συγγραφέα5. «Από 
µικρ05 δεν είχα την παραµικρή ιδέα περί του τι 
θέλω να κάνω µε τον εαυτό µου. Οι φίλοι µου στο 
γυµνάσιο είχαν συγκεκριµένουΞ στόχου5, µα όχι 
εγώ. Θυµάµαι πάντωε nuis είχα γράψει µια έκθεση 
την οποία ο καθηγητήε θεώρησε σκανδαλωδώε 
καλογραµµένη. Όταν όµω5 τελείωσα το κολέγιο, 
ανακάλυψα ntos το να είσαι συγγραφέας δεν είναι 
κάτι απλό. Κυρίως ανακάλυψα ότι πρέπει να αποκτή¬ 

σω σταθερό εισόδηµα - είχα µόλΐ5 παντρευτεί. Τότε 
απορροφήθηκα από τη διαφηµιοτική βιοµηχανία. 
Έκανα πολλά πράγµατα στο µεσοδιάστηµα. ∆οκιµάστηκα 

µέχρι και σαν επιπλοποι05. Παράλληλα όµω5 
διάβαζα αµέτρητα αστυνοµικά. Και κάποια στιγµή 
ανακάλυψα ncos αντιλαµβάνοµαι noos λειτουργούν. 
Κατανόησα την τεχνοτροπία και τη δοµή τους.Έπειτα 
από καµιά εκατοντάδα αναγνώσεων, έµαθα να τα 
αποδοµώ και να τα επανασυναρµολογώ. Έσπασα τον 
κώδικαΙΈνα βράδυ στο δείπνο µακρυγορώ για όλα 
αυτά στη σύζυγο µου, ώσπου εκείνη αποκρίνεται: 
"Αφού τα ξέρεις τόσο καλά, γιατί δεν γράφεις ένα 
δικό σου;".Ήµουν 65 ετών εκείνη τη στιγµή και δεν 
είχα δηµοσιεύσει λέξη στη ζωή µου. Μου φάνηκε 
πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση. Οπότε ξεκίνησα να 
γράφω µια ιστορία. Σε διάστηµα δύο ετών, n ιστορία 
εκείνη µετεξελίχθηκε στο "Σκέψου έναν αριθµό". Και 
πήγα ξανά στπ γυναίκα µου. Και ms το έδωσα να το 
διαβάσει. Και εκείνη µου είπε: "Αυτό είναι πολύ καλό. 
Θα έπρεπε να δοκιµάσει να το εκδώσει". Ακολούθησαν 

54 επιστολές σε ατζέντηδες, και το πέρασµα 
από την αδιαφορία στην απόρριψη. Ώσπου ένας 
-καλύτερα µία- ζήτησε να διαβάσει το γραπτό. ∆υο 
νύχτες αργότερα, δέχτηκα τηλεφώνηµά της. Μου 
είπε: "∆εν το έχω τελειώσει ακόµη, αλλά το λατρεύω. 
Σε παρακαλώ, µην το δείξεις σε κανέναν άλλο". Σε 
διάστηµα δύο εβδοµάδων, είχε κατορθώσει να το 
πουλήσει στον Random House». 

Τα υπόλοιπα, ujs είθισται να λένε, είναι ιστορία. Ο 
John Verdon πιστεύει ότι το «Σκυλί των Μπάσκερβιλ» 

του Κάνον Ντόιλ είναι το καλύτερο αστυνοµικό 
που έχει γραφτεί. Εκτιµά επίσηε τους µεγάλους 
Καλιφορνέζους; τον Ρέιµοντ Τσάντλερ, τον Ρος Μακ 
Ντόναλντ. Και µια ερώτηση του κοινού: Υπάρχει 
περίπτωση να στερηθούµε τον Γκάρνεϊ µελλοντικά; 
Και πόσο σύντοµα; «Ο Ντέιβ Γκάρνεϊ δηµιουργήθηκε 

για να επιλύσει µια υπόθεση.Έπειτα µια άλλη. 
Αργότερα µια τρίτη. Και πάει λέγοντας. Όσο πάει. 
∆εν σκοπεύω να τον αποσύρω σύντοµα». Ανακούφιση 

καθολική. Ο John Verdon ήρθε για να µείνει. 

Τα βιβλία του John Verdon «Σκέψου έναν αριθµό», 
«Κράτα τα µάτια σου κλειστά» και «Άσε το 

διάβολο ήσυχο» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 
∆ιόπτρα. 
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