
Darren Shan gyakorlatilag forradal-

masította a fiataloknak szóló horror-

regény műfaját. Voltak a kiadóknak

fenntartásai a tartalommal kapcsolat-

ban?

Ó, igen! A Rémségek Cirkuszát szinte az

összes kiadó elutasította az Egyesült

Királyságban. Az ügynököm húsz kü-

lönböző kiadónak küldte el az anyagot,

de mindegyikük szinte egyszerre dobta

vissza. Végül második olvasatra egy

szerkesztő elhatározta, ad egy esélyt a

könyvnek, de a hölgy szülési szabad-

ságra ment, a céghez pedig nem tért

vissza. Ezután a helyére lépő szerkesz-

tő megpróbálta a jogokat eladni az

előző tulajdonosnak, azaz nekünk.

Azelőtt sosem létezett olyan gyerek-

könyv, mint a Rémségek Cirkusza. Egy

sötét, furcsa és helyenként morbidnak

ható fantasy regény, amely gyere-

keknek szól, de felnőtt témákat is érint.

A kiadók aggódtak a negatív fogad-

tatástól, attól, hogy a szülők, a tanárok

és a könyvtárosok egyaránt a betiltását

követelik majd. Végül semmi ilyesmire

nem került sor, a könyv pedig magasz-

taló, rendkívül pozitív kritikákat

kapott. A regényeim sötétek ugyan, de

mindegyikük hordoz egyfajta morális

üzenetet, amit széles körben felis-

mertek, tehát szinte semmi súrlódás

nem történt. Akadt egy nagy angol

könyvkereskedő hálózat, amelyik nem

volt hajlandó forgalmazni a Rémségek

Cirkuszát a megjelenése után… majd a

következő évben pont ők jelölték a

művet Az Év Könyve-díjra.

Larten Crepsley az egyik legközkedvel-

tebb vámpírrá vált az irodalomban. Ez

volt az oka, hogy előzménytörténetet írt

a regénybeli Darren Shan kalandjaihoz?

Az általam kitalált karakterek közül

mindig is Larten volt a kedvencem, de a

Vámpír Könyvek (The Saga of Darren

Shan) írása közben nem sokat tudtam

a múltjáról. Már javában a Démonvilág

sorozaton dolgoztam, amikor azon

kaptam magam, hogy Larten hát-

tértörténetén gondolkodom. Eredeti-

leg nem állt szándékomban írni róla,

csupán az életének néhány fontos

mozzanatát akartam megismerni, de

ezt is csak a saját kíváncsiságom

kielégítése végett. Aztán ahogy a

képzeletem egyre inkább dolgozni

kezdett, rájöttem, egy igen érdek-

feszítő, szövevényes történet vár arra,

hogy elmeséljem. Egy olyan történet,

ami képes a saját lábán megállni.

Semmi esetre sem akartam megis-

mételni azt, amit már az első tizenkét

kötetben bemutattam. Larten történe-

tét más irányból közelítettem meg.

Míg a Vámpír Könyvek arról szóltak, mi-

lyen lehetett serdülő fiúként vérszívó-

vá válni, addig a Larten sorozat azt

boncolgatja, milyen érzés kétszáz éven

keresztül az éjszaka teremtményeként

élni. Ez mennyiségileg karcsúbb ugyan

(hiszen csak négy kötet tizenkettő

helyett), de látókörét tekintve sokkal
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szélesebb, és pont ez a kihívás készte-

tett arra, hogy visszatérjek a vámpírok

világába.

Találkozott már olyan, népszerű írók-

kal, akik esetleg inspirálták?

Rengeteg íróval találkoztam az évek

során – beleértve J. K. Rowlingot is –,

de személyes inspirációt sosem

nyertem ezeken az alkalmakon. Az

írók a műveiken keresztül inspirál-

nak, de ha a személyes a találkozás

megvalósul, sosem beszélünk egy-

más munkájáról. Szóba kerülnek

esetleg a forgalmazás és a könyvpiac

kérdései, elmesélünk néhány humo-

ros történetet a rajongókkal való

találkozásainkról, de sosem kez-

dünk az ötleteinkkel dobálózni. Az

írás számomra elszigetelt, magá-

nyos foglalkozás, mondhatni szerze-

tesi szigorral állok a témához. Min-

den író a saját dolgával foglalkozik, a

találkozások pedig szigorúan szo-

ciális jellegűek.

Ön rendkívül termékeny író. Szeret

egyszerre több könyvön dolgozni?

Igen! Átlagosan két-három év, mire

befejezek egy könyvet, de ez idő alatt

tíz-tizenöt regénnyel foglalkozom

egyszerre. Megírok egy első változatot,

majd hónapokig pihenni hagyom,

hogy közben egy régebbi kéziraton

dolgozhassak, majd azt is abbaha-

gyom, és belekezdek egy új regénybe,

aztán javítgatom a régebbi könyvei-

met és így tovább… Elég kaotikus mun-

kamódszer, de a véremmé vált. Így

nem fásulok bele egyik készülő

könyvembe sem, ahogyan sok író, akik

évekig egyetlen művel foglalkoznak.

A Vámpír Könyvek első három köteté-

ből egy nagy hollywoodi film készült.

Miként vélekedik az irodalom filmbe

történő átültetéséről?

Egyaránt rajongok az irodalomért és

a filmművészetért, de legyünk

tisztában vele, hogy mindkét dolog

csupán a saját háza táján műkö-

dőképes. Rengeteg rajongó csalódik,

amikor a kedvenc könyvét meg-

filmesítik, de ez rossz hozzáállás,

hiszen két különböző történet-

mesélési formáról beszélünk. Egy

könyv vagy egy tévésorozat esetében

nagyobb lehetőség nyílik a karak-

terek és a történetszálak bemu-

tatására. Egy mozifilm viszont arról

szól, hogy a szűkös játékidő alatt si-

kerüljön minél több információt

elmesélni. Sosem hasonlítok össze

egy filmet egy regénnyel. Egy filmet

szigorúan egy másik filmhez mérek.

Tervezi, hogy egy új sorozattal vissza-

tér a vámpíruniverzumhoz?

Mostanában biztosan nem. Egyszer

talán megírom a Vámpír Könyvek foly-

tatását, de csak a távoli jövőben.

Személy szerint nem sok esélyét

látom, de ne felejtsük el, álmomban

sem gondoltam volna, hogy egyszer

megírom Larten Crepsley történetét.

Tehát sosem lehet tudni.
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