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Voor Lara,
Ik hou meer van je, dan ik met woorden kan zeggen

[Για τη Λάρα.
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν

πόσο σε αγαπώ.]
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Υποδεχτείτε τον Τζο Πατάτα

Εχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς θα ήταν αν είχα-
τε ένα εκατομμύριο δολάρια;
Ή ένα δισεκατομμύριο;

Ή και ένα τρισεκατομμύριο ακόμα;
Ή ίσως ένα απειρομμύριο;
Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε τον Τζο Πατάτα.



Ο Τζο δεν είχε ανάγκη να αναρωτιέται πώς θα ήταν
αν είχε άπειρα λεφτά. Ήταν μόνο δώδεκα χρόνων και
απίστευτα, τρελά, εξωφρενικά πάμπλουτος.

Ο Τζο είχε όλα όσα επιθυμούσε.

� Υψηλής ευκρίνειας επίπεδη τηλεόραση

plasma 100 ιντσών σε όλα τα δωμάτια

του σπιτιού�
� 500 ζευγάρια παπούτσια Nike�
� Πίστα ταχύτητας Grand Prix στον πίσω κήπο

του σπιτιού του�
� Έναν σκύλο-ρομπότ από την Ιαπωνία�
� Ένα αμαξίδιο του γκολφ με πινακίδα που

έγραφε «ΠΑΤΑΤΑΣ 2» για να πηγαινοέρχεται

στο σπίτι και στον κήπο�
� Μια νεροτσουλήθρα που ξεκινούσε

από το υπνοδωμάτιό του και κατέληγε

σε μια κλειστή πισίνα ολυμπιακών

διαστάσεων�
� Όλα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια του κόσμου�
� Ένα 3-D IMAX σινεμά στο υπόγειο�
� Έναν κροκόδειλο�

�� ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΛΙΑΜΣ
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� Μια προσωπική μασέζ διαθέσιμη

όλο το 24ωρο�
� Υπόγειο μπόουλινγκ με 10 διαδρόμους�
� Αμερικάνικο μπιλιάρδο�
� Αυτόματο μηχάνημα που φτιάχνει ποπκόρν�
� Πάρκο για σκέιτμπορντ�
� Ακόμα έναν κροκόδειλο�
� 100.000 δολάρια για χαρτζιλίκι κάθε

εβδομάδα�
� Τρενάκι του λούνα παρκ στον πίσω κήπο�
� Επαγγελματικό στούντιο ηχογράφησης

στη σοφίτα�
� Ατομική προπόνηση ποδοσφαίρου από

την ομάδα της Αγγλίας�
� Έναν αληθινό καρχαρία σε δεξαμενή�

Για να μη μακρηγορούμε, ο Τζο ήταν ένα απίστευ-
τα καλομαθημένο παιδί. Επίσης, πήγαινε σε ένα εξω-
φρενικά ακριβό σχολείο. Στις διακοπές πέταγε όπου
ήθελε με τα ιδιωτικά τους αεροπλάνα. Μια φορά, μά-
λιστα, είχε κλείσει την Ντίσνεϊλαντ για τον εαυτό του
για μία μόνο μέρα ώστε να μη χρειαστεί να περιμένει
πουθενά στην ουρά.

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΕΤΩΝ �� ��
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Να τος ο Τζο. Οδηγεί την κούρσα του στην ιδιωτική
του πίστα Φόρμουλα 1.

Μερικά πολύ πλούσια παιδιά έχουν μικρογραφίες
αυτών των αυτοκινήτων φτιαγμένες ειδικά γι’ αυτά.
Ο Τζο δεν ήταν ένα από αυτά τα παιδιά. Ο Τζο ζήτη-
σε το δικό του αυτοκίνητο Φόρμουλα 1 να γίνει λίγο
μεγαλύτερο. Ήταν αρκετά παχουλός, βλέπετε. Εντά-
ξει, ο οποιοσδήποτε στη θέση του θα ήταν παχουλός,
έτσι δεν είναι; Αφού μπορούσε να αγοράσει όλες τις
σοκολάτες του κόσμου.

�� ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΛΙΑΜΣ



Θα προσέξατε, ίσως, ότι ο Τζο είναι μόνος του σ’αυ-
τή την εικόνα. Για να λέμε και του στραβού το δίκιο,
δεν έχει και τόση πλάκα να τρέχεις στην αγωνιστική
πίστα μόνος σου, ακόμα κι αν έχεις ένα απειρομμύριο
δολάρια. Θέλεις και κάποιον για να παραβγαίνετε. Το
πρόβλημα, όμως, ήταν ότι ο Τζο δεν είχε κανέναν φίλο.
Ούτε έναν.

� Φίλοι

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΕΤΩΝ �� ��



Λοιπόν, το να οδηγείς το αυτοκίνητο της Φόρμουλα 1
και να ξετυλίγεις το περιτύλιγμα μιας τεράστιας σο-
κολάτας είναι δύο πράγματα που καλό είναι να μη γί-
νονται ταυτόχρονα. Αλλά είχαν περάσει λίγα λεπτά
από την τελευταία φορά που έφαγε ο Τζο και είχε
αρχίσει να πεινάει πάλι. Μπαίνοντας στο σικέιν, άνοι-
ξε το περιτύλιγμα με τα δόντια του και δάγκωσε ένα
κομμάτι από τη γευστική σοκολάτα με φουντούκι και
καραμέλα. Αλλά αυτό σήμαινε, δυστυχώς, ότι ο Τζο
είχε μόνο το ένα χέρι στο τιμόνι και την ώρα που οι
ρόδες του αυτοκινήτου χτύπησαν το κράσπεδο, ο Τζο
έχασε τον έλεγχο.

Το αγωνιστικό αυτοκίνητο της Φόρμουλα 1, αξίας
πολλών εκατομμυρίων, ξέφυγε από την πορεία του,
αναποδογύρισε και χτύπησε σε ένα δέντρο.

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΣΣΣΣΣΣΣΣ!!!!!!!!

Τα φρένα στρίγκλισαν δυνατά. Το δέντρο δεν έπα-
θε τίποτα. Αλλά το αυτοκίνητο έγινε φυσαρμόνικα. Ο
Τζο βγήκε με το ζόρι από τη θέση του οδηγού. Ευτυ-
χώς δεν είχε πάθει τίποτα, αλλά ήταν λίγο ζαλισμένος
και κατευθύνθηκε τρεκλίζοντας προς το σπίτι.

«Μπαμπά, τράκαρα το αγωνιστικό μου αυτοκίνητο»,

�� ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΛΙΑΜΣ
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ανακοίνωσε μπαίνοντας στο υπερπολυτελές σαλόνι.
Ο κύριος Πατάτας ήταν κοντός και χοντρός, όπως

ακριβώς και ο γιος του. Επίσης, ήταν πολύ μαλλιαρός
σε διάφορα σημεία του σώματός του εκτός από το
κεφάλι του, το οποίο ήταν φαλακρό και γυαλιστερό.
Ο μπαμπάς του Τζο καθόταν σε έναν τεράστιο κα-
ναπέ από δέρμα κροκόδειλου και ούτε καν σήκωσε το
βλέμμα του από το περιοδικό που διάβαζε.

«Μη σκας, Τζο», είπε. «Θα σου πάρω άλλο».
Ο Τζο σωριάστηκε στον καναπέ δίπλα στον μπα-

μπά του.
«Α, και να μην το ξεχάσω, χρόνια πολλά για τα γε-

νέθλιά σου, Τζο». Ο κύριος Πατάτας έδωσε έναν φά-
κελο στον γιο του χωρίς να πάρει τα μάτια του από
το κορίτσι που χάζευε στο περιοδικό.

Ο Τζο άνοιξε με ανυπομονησία τον φάκελο. Πόσα
λεφτά θα του έδινε άραγε φέτος; Η κάρτα που έγρα-
φε Χρόνια πολλά για τα δωδέκατα γενέθλιά σου, γιε
μου μπήκε γρήγορα στην άκρη για να δώσει τη θέση
της στην εσώκλειστη επιταγή.

Ο Τζο με δυσκολία έκρυβε την απογοήτευσή του.
«Ένα εκατομμύριο δολάρια;» είπε χλευαστικά. «Μόνο;»

«Τι συμβαίνει, γιε μου;» Ο κύριος Πατάτας έκλεισε
για λίγο το περιοδικό.

«Και πέρυσι μου έδωσες ένα εκατομμύριο», γκρί-
νιαξε ο Τζο. «Όταν έγινα έντεκα. Τώρα που είμαι δώ-
δεκα δε θα έπρεπε να πάρω πιο πολλά;»

Ο κύριος Πατάτας έψαξε στην τσέπη του γυαλι-

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΕΤΩΝ �� ��
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στερού πανάκριβου γκρι σακακιού του και έβγαλε το
μπλοκ των επιταγών. Το κοστούμι του μπορεί να ήταν
τρομακτικά ακριβό, αλλά ήταν απαίσιο. «Συγγνώμη,
μικρέ», είπε. «Ας τα κάνουμε δύο εκατομμύρια».

Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι ο κύριος Πα-
τάτας δεν ήταν πάντα τόσο πλούσιος.

Πριν από όχι και τόσο πολύ καιρό, η οικογένεια Πα-
τάτα ζούσε πολύ ταπεινά. Από τα δεκαέξι του ο κύ-
ριος Πατάτας δούλευε σε ένα αχανές εργοστάσιο πα-
ραγωγής χαρτιού τουαλέτας στα προάστια της πό-
λης. Η δουλειά του ήταν απίστευτα βαρετή. Έπρεπε
να τυλίγει το χαρτί γύρω από τον χάρτινο εσωτερικό
σωλήνα.

Ένα ένα όλα τα ρολά.
Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει.
Χρόνο με τον χρόνο.
Δεκαετία τη δεκαετία.
Το έκανε τόσο πολλές φορές, που η ελπίδα του για

κάτι διαφορετικό είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Θα καθό-
ταν για πάντα εκεί, μπροστά σε έναν ταινιόδρομο με
εκατοντάδες άλλους βαριεστημένους εργάτες, και θα
έκανε συνέχεια την ίδια κίνηση. Κάθε φορά που το
χαρτί τυλιγόταν στον σωλήνα, το μηχάνημα έπαιρνε
ξανά μπρος και φτου κι απ’ την αρχή. Και κάθε ρολό
ήταν το ίδιο. Επειδή η οικογένεια του κυρίου Πατάτα
ήταν πολύ φτωχή, ο κύριος Πατάτας έφτιαχνε για
τον γιο του δώρα γενεθλίων και Χριστουγέννων από
αυτούς τους χάρτινους σωλήνες. Ο κύριος Πατάτας

�� ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΛΙΑΜΣ
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δεν είχε ποτέ αρκετά λεφτά για να αγοράσει στον Τζο
τα παιχνίδια που ήταν κάθε φορά στη μόδα αλλά του
έφτιαχνε πάντα κάτι, όπως ένα αγωνιστικό αυτοκί-
νητο από χαρτί υγείας ή ένα κάστρο από χαρτί
υγείας με δεκάδες στρατιώτες από χαρτί υγείας. Τα
περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια είχαν πια κατα-
στραφεί και είχαν καταλήξει στα σκουπίδια. Ο Τζο
κατάφερε, όμως, να σώσει έναν μικρό πύραυλο από
χαρτί, αν και δεν ήταν σίγουρος γιατί ήθελε να τον
σώσει τελικά.

Το μόνο καλό με τη δουλειά στο εργοστάσιο ήταν
ότι ο κύριος Πατάτας είχε πάρα πολύ χρόνο για να
σκέφτεται διάφορα. Μια μέρα σκέφτηκε ότι θα μπο-
ρούσε να φέρει την επανάσταση στο σκούπισμα των
ποπών.

Γιατί να μη φτιάξουμε χαρτί υγείας που θα είναι
υγρό από τη μία μεριά και στεγνό από την άλλη; σκέ-
φτηκε μια μέρα, την ώρα που τύλιγε το χιλιοστό ρολό.
Ο κύριος Πατάτας κράτησε απολύτως μυστική την
ιδέα του και πάσχισε για ώρες κλειδωμένος στο μπά-
νιο του μικρού τους διαμερίσματος να φτιάξει το τέ-
λειο ρολό διπλής όψεως.

Όταν ο κύριος Πατάτας έβγαλε επιτέλους το χαρ-
τί «Ποποκαθαριότητα», έγινε αμέσως ανάρπαστο. Ο
κύριος Πατάτας πουλούσε ένα δισεκατομμύριο ρολά
κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο. Και κάθε φορά που που-
λούσε ένα ρολό, έβγαζε 10 σεντς. Αθροιστικά μιλάμε
για απίστευτα πολλά χρήματα, όπως μπορείτε να

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΕΤΩΝ �� ��
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διαπιστώσετε και μόνοι σας από την παρακάτω απλή
μαθηματική εξίσωση.

10 σεντς x 1.000.000.000 ρολά x 365 μέρες τον χρόνο
= πολλά φράγκα

Ο Τζο Πατάτας ήταν μόνο οχτώ ετών όταν ο πατέ-
ρας του λάνσαρε την «Ποποκαθαριότητα» και η ζωή
του άλλαξε σε κλάσματα δευτερολέπτου. Κατ’ αρ-

�� ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΛΙΑΜΣ
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χάς, οι γονείς του χώρισαν. Αποδείχτηκε ότι η μαμά
του, η Κάρολ, είχε για πολλά χρόνια παθιασμένο δε-
σμό με τον αρχηγό του προσκοπικού σώματος όπου
πήγαινε ο Τζο, τον Άλαν. Η μαμά του έβγαλε δέκα δι-
σεκατομμύρια δολάρια από το διαζύγιο και ο Άλαν
αντικατέστησε το κανό του με ένα γιοτ τεραστίων
διαστάσεων. Τελευταία φορά που είχαν νέα τους, η
Κάρολ και ο Άλαν βρίσκονταν με το γιοτ τους κάπου
στο Ντουμπάι και έτρωγαν κάθε πρωί τα δημητριακά
τους με πανάκριβη σαμπάνια αντί για γάλα. Ο μπα-
μπάς του Τζο ξεπέρασε εύκολα τον χωρισμό, απ’ ό,τι
φάνηκε, και άρχισε να βγαίνει με έναν ατελείωτο αριθ-
μό κοριτσιών που έβλεπε στα περιοδικά.

Πολύ σύντομα πατέρας και γιος έφυγαν από το
άβολο μικρό διαμέρισμα και μετακόμισαν σε μια υπερ-
πολυτελή έπαυλη. Ο κύριος Πατάτας την ονόμασε
«Έπαυλη Ποποκαθαριότητας».

Το σπίτι αυτό ήταν τόσο μεγάλο, που το έβλεπε
κανείς κι από το Διάστημα ακόμα. Σου έπαιρνε πέντε
λεπτά με το αυτοκίνητο μόνο για να πας από την πύ-
λη του κήπου στην μπροστινή πόρτα. Στο δρομάκι
προς την κεντρική πόρτα είχαν φυτευτεί εκατοντά-
δες μικρά δέντρα. Το σπίτι είχε εφτά κουζίνες, δώδε-
κα καθιστικά, σαράντα εφτά υπνοδωμάτια και ογδό-
ντα εννέα μπάνια.

Τα μπάνια είχαν όλα και δεύτερα συνεχόμενα μπά-
νια. Και κάποια συνεχόμενα μπάνια είχαν κι αυτά συ-
νεχόμενα μπάνια.
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Παρόλο που έμεναν εκεί αρκετά χρόνια, ο Τζο είχε
εξερευνήσει μόνο το ένα τέταρτο του βασικού σπι-
τιού. Στις ατελείωτες εκτάσεις γύρω του υπήρχε γή-
πεδο τένις, λίμνη για βαρκάδα, ελικοδρόμιο, ακόμα και
πλαγιά εκατό μέτρων με ψεύτικο χιόνι για σκι. Όλες
οι βρύσες, τα πόμολα και οι λεκάνες ήταν από ατόφιο
χρυσάφι. Τα χαλιά ήταν από γούνα μινκ και ο μπα-
μπάς του έπινε χυμό πορτοκαλιού σε μεσαιωνικά κύ-
πελλα-αντίκες ανεκτίμητης αξίας, ενώ για ένα διάστη-
μα είχαν έναν μπάτλερ που τον έλεγαν Ότις και ήταν
ουρακοτάγκος. Αλλά χρειάστηκε να τον απολύσουν.

«Θα έχω και κανονικό δώρο, μπαμπά;» ζήτησε ο
Τζο βάζοντας την επιταγή στην τσέπη το παντελο-
νιού του. «Γιατί έχω ήδη άπειρα λεφτά».

«Πες μου τι θέλεις, γιε μου, και θα στείλω έναν βοη-
θό να σου το πάρει», είπε ο κύριος Πατάτας. «Θέλεις
χρυσά γυαλιά; Έχω ένα ζευγάρι. Δε βλέπεις τίποτα,
αλλά είναι πολύ ακριβά».

Ο Τζο χασμουρήθηκε.
«Θέλεις να σου πάρω ταχύπλοο;» πρότεινε ο κύ-

ριος Πατάτας.
Ο Τζο αναστέναξε. «Έχω ήδη δύο. Ξέχασες;»
«Συγγνώμη. Να σου δώσω τότε δωροεπιταγές αξίας

μισού εκατομμυρίου από ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά
παιχνίδια;»

«Όλα αυτά είναι απίστευτα βαρετά!» Ο Τζο χτύ-
πησε το πόδι στο πάτωμα απογοητευμένος. Το παιδί
είχε τα προβλήματά του.
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Ο κύριος Πατάτας τον κοίταξε ανήμπορος. Δεν
ήταν σε θέση να σκεφτεί κάτι που να μην έχει αγορά-
σει στο μοναχοπαίδι του. «Τότε τι θέλεις, γιε μου;»

Ο Τζο είχε ξαφνικά μια σκέψη. Θυμήθηκε που έτρε-
χε τελείως μόνος του προηγουμένως στην αγωνιστι-
κή πίστα. «Υπάρχει κάτι που θέλω πολύ…» άρχισε δι-
στακτικά.

«Πες το», τον παρότρυνε ο κύριος Πατάτας.
«Έναν φίλο».
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