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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

ΠΩΣ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ Η ΤΑΙΝΙΑ 

ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΑΚΡΙΑ 
Η ΒΑΛΙΤΣΑ;

TO ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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KΑΘ’ ΟΔΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Το να γυρίζεις μια ταινία μοιάζει πολύ με το να πηγαίνεις 
ταξίδι. Ξεκινάς επιλέγοντας πού θες να πας, κάνεις τα 
σχέδιά σου και κάποια στιγμή αναχωρείς για το ταξίδι 
σου. Είναι πιθανό στη διαδρομή να κάνεις κάποιες 
παρακάμψεις και σίγουρα θα συναντήσεις λακκούβες 
στον δρόμο.

Αλλά, αν όλα πάνε καλά, στο τέλος θα φτάσεις εκεί όπου 
ήθελες και θα νιώσεις ότι τα κατάφερες. Και όπως 
συνήθως συμβαίνει, το ταξίδι θα σε έχει αλλάξει προς 
το καλύτερο.

Αυτό το βιβλίο είναι για το γύρισμα της ταινίας Το 
Ημερολόγιο ενός Σπασίκλα: Θα πάει μακριά η βαλίτσα; 
Το γύρισμα μιας ταινίας έχει πολλές ανατροπές και 
απρόοπτα, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Όπως σε κάθε 
ταξίδι, λοιπόν, αλλά και σε κάθε ιστορία, ας πάρουμε 
τα πράγματα από την αρχή. 
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ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Όπως συμβαίνει με πολλές ταινίες, έτσι κι αυτή ήταν βιβλίο 
προτού γίνει ταινία. Και όπως πολλά από τα βιβλία στη 
σειρά του Σπασίκλα, έτσι και το Θα πάει μακριά η βαλίτσα; 
άντλησε την έμπνευσή του από πραγματικά γεγονότα.

Η έμπνευση για το Θα πάει μακριά η βαλίτσα; ήρθε από 
τη μακρινή δεκαετία του 1970, όταν η οικογένεια Κίνι 
έκανε μερικά αλησμόνητα –και φρικτά– ταξίδια με το 
αυτοκίνητο. 

Τότε ακόμη δεν είχαν κατασκευαστεί τα βανάκια και οι 
οικογένειες μετακινούνταν με στέισον βάγκον, τα οποία 
δεν ήταν τόσο ευρύχωρα.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ

32 ΧΛΜ.
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Αν οι Κίνι ήθελαν να πάνε κάπου μακριά, σχεδόν πάντα 
το έκαναν με το αυτοκίνητο. Ωστόσο, πολλά μπορούν 
να πάνε στραβά όταν ταξιδεύεις με αυτοκίνητο. 

Κάποια φορά οι Κίνι κλειδώθηκαν έξω από το στέισον 
βάγκον. Μια άλλη φορά ένα από τα παιδιά των Κίνι 
έκανε εμετό στο πίσω κάθισμα πριν καν ξεκινήσει 
το ταξίδι. Και κάποτε πήγαν για κατασκήνωση σε ένα 
βουνό και αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στο αυτοκίνητο, 
γιατί μια αρκούδα είχε κάνει κατάληψη στη σκηνή τους. 
Αυτό μπορεί να φαίνεται απίστευτο αλλά συνέβη 
στ’ αλήθεια.

Συγκεκριμένα δύο αληθινές ιστορίες αποτέλεσαν την 
έμπνευση για σκηνές στο Θα πάει μακριά η βαλίτσα; 
Και οι δύο αφορούσαν ζώα που ξαμολήθηκαν μέσα 
στο αυτοκίνητο.

ΧΡΑΚ
ΜΙΑΜ
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Τα παιδιά των Κίνι μεγάλωσαν στο Μέριλαντ, όπου τα 
καλοκαίρια οι οικογένειες συνηθίζουν να παίρνουν από 
κάποιον πάγκο στον δρόμο μερικά καβούρια για το σπίτι. 
Αυτό σημαίνει ότι στο αυτοκίνητο συνταξιδεύει μια 
χάρτινη σακούλα γεμάτη ζωντανά καβούρια.

Ένα καλοκαιρινό βράδυ, το αυτοκίνητο έπεσε σε μια 
λακκούβα και η χάρτινη σακούλα κάτω. Τα καβούρια 
έτρεχαν σαν τρελά στο δάπεδο του αυτοκινήτου και τα 
τρομοκρατημένα παιδιά των Κίνι άρχισαν να τσιρίζουν 
στο πίσω κάθισμα.

Σαράντα χρόνια μετά, αυτό το επεισόδιο αποτέλεσε την 
έμπνευση για τη σκηνή με τους γλάρους στο βιβλίο Θα 
πάει μακριά η βαλίτσα; Οι λεπτομέρειες έχουν αλλάξει όλες 
αλλά η ιδέα είναι η ίδια· είναι τρομακτικό να βρίσκεσαι 
παγιδευμένος σε έναν μικρό χώρο με πανικόβλητα ζώα.
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Ακόμη μια παραλίγο καταστροφή συνέβη όταν το 
κατοικίδιο της οικογένειας, ο Φρίσκι, κατάφερε να βγει 
από το κλουβί του, που ήταν στο πίσω μέρος του στέισον 
βάγκον, και προσπάθησε να σκαρφαλώσει για να βγει από 
το ανοιχτό, πίσω παράθυρο.

Αλλά η κυρία Κίνι έσωσε την κατάσταση πηδώντας από 
το μπροστινό κάθισμα και αρπάζοντας τα πίσω πόδια του 
κουνελιού, πριν προλάβει αυτό να βγει και το πατήσει 
κανένα αυτοκίνητο.

ΑΑΑΑΑΑΑΑ!
ΙΙΙΙΙΙ

ΙΙΙΙ! ΜΠΡΑΠ

ΟΥΠΣ
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Αργότερα αυτή η ιστορία αποτέλεσε την έμπνευση 
για τη σκηνή στο βιβλίο όπου το γουρούνι βγαίνει από 
το ψυγειάκι και προσπαθεί να ξεφύγει.

Οι περισσότερες οικογένειες έχουν τουλάχιστον μία 
τέτοια αντίστοιχη φοβερή ιστορία από κάποιο ταξίδι 
με αυτοκίνητο.

Και αυτή ήταν η ιδέα για 
το Θα πάει μακριά η βαλίτσα; 
– αν ο Γκρεγκ Χέφλι και 
η οικογένειά του πήγαιναν 
ταξίδι με αυτοκίνητο, τι θα 
μπορούσε να πάει στραβά 
στον δρόμο;
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ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ, ΜΕ ΤΟ ΔΥΟ, ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΑ

Το 2015 υπήρχαν δέκα βιβλία με τον Σπασίκλα και 
τα τρία από αυτά είχαν ήδη γίνει ταινία. 

Και η συγκυρία ήταν τέλεια: Το στούντιο είχε αρχίσει 
να σκέφτεται την παραγωγή μιας νέας ταινίας του 
Σπασίκλα. Το Θα πάει μακριά η βαλίτσα; ήταν το πρώτο 
βιβλίο της σειράς του Σπασίκλα που γραφόταν με 
την ιδέα ότι μπορεί να γίνει ταινία.

Στο στούντιο άρεσε το βιβλίο και θεώρησε ότι ήταν 
τέλειο για να γίνει η επόμενη ταινία της σειράς. Οι τρεις 
πρώτες ταινίες διαδραματίζονταν στην πόλη των Χέφλι 
αλλά τώρα είχαμε την ευκαιρία να βγάλουμε τον Γκρεγκ 
και την οικογένειά του από το συνηθισμένο τους πλαίσιο 
και να τους πάμε έξω στον δρόμο.
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Η ΝΥΧΤΑ
ΤΩΝ

ΣΚΟΥΛΗΚΙΩΝ

Αλλά η ταινία θα ήταν αναγκαστικά διαφορετική από το 
βιβλίο. Αν έχεις δει ποτέ ταινία που βασίστηκε σε κάποιο 
βιβλίο που έχεις διαβάσεις, θα πρόσεξες μάλλον ότι είχε 
πολλές διαφορές. Κι αυτό γιατί, αν κινηματογραφήσεις 
ένα βιβλίο ακριβώς όπως γράφτηκε, το πιο πιθανό είναι 
ότι δε θα γίνει καλή ταινία. 

Παρόλο που κάθε ταινία είναι διαφορετική, το κοινό 
περιμένει να συμβούν κάποια συγκεκριμένα πράγματα 
όταν βλέπει μια ταινία. Σχεδόν όλες οι ταινίες έχουν τρία 
μέρη που λέγονται «πράξεις». Ας δούμε τι γίνεται σε 
κάθε πράξη, χρησιμοποιώντας μία από τις ταινίες του 
Γκρεγκ και του Ράουλι για παράδειγμα.
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

Γνωρίζουμε τον βασικό πρωταγωνιστή ή «ήρωα».

Μαθαίνουμε για τον κόσμο του ήρωα και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει.

Γεια, είμαι 
ο Μπομπ.

ΠΑΓΩΜΕΝΟ 
ΣΤΕΡΕΟ

ΓΑΛΑ

Χαλάρωσε, 
φιλάρα.

Ντέιβ, άφησες τις κάλτσες 
σου στον νεροχύτη!

Έχω έναν συγκάτοικο 
που τον λένε Ντέιβ και 
είναι ΠΟΛΥ τεμπέλης.

Το ψυγείο μου έχει 
χαλάσει και τα 

παγώνει όλα πάρα 
πολύ.

Μένω σε ένα 
πολύ μικρό 
διαμέρισμα. 
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Τότε συμβαίνει κάτι αναπάντεχο.

Ο ήρωας πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση.

ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ Ο ΜΠΟΜΠ ΓΥΡΙΖΕΙ 
ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ...

Απαίσια μέρα στο 
γραφείο σήμερα! 

Το καλό που του 
θέλω του Ντέιβ 
να μην είναι 
αραχτός…

Τι στο…; Γιγάντια 
σκουλήκια παντού!

ΑΑΑΑΑΑΑ!
ΑΑΑΑΑΑΑ!

Την κάνω 
από δω πέρα! Μ

Π
Α
Ν
Γ
Κ

Δεν μπορώ να αφήσω 
τα σκουλήκια να φάνε 
τον συγκάτοικό μου!

Τι να κάνω; Να τρέξω; 
Ή να πολεμήσω;

ΟΥΦ ΟΥΦ
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ

Ο ήρωας αναλαμβάνει δράση!

Μ
Π
Α
Μ

Δεν μπορώ να αφήσω 
αυτά τα σκουλήκια να 

φάνε τον Ντέιβ!

Παρόλο 
που είναι 

ένας 
παλιοτε-
μπέλης.

Ώρα να αναλάβω 
δράση!

Ήρθα να σε σώσω, 
Ντέιβ! Πού είσαι;

Έχω κλειδωθεί 
στο μπάνιο!
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Στη μέση της Δεύτερης Πράξης συμβαίνει κάτι σοβαρό.

Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα 
για τον ήρωα και ο ήρωας έχει απελπιστεί.

Έρχομαι, 
φίλε!

ΚΛΟΤΣΙΑ

Οχ, όχι! 
Άργησα! 

Οχ, όχι! Αυτά 
τα σκουλήκια τρώνε 

τα έπιπλά μου! 

Και την 
τηλεόρασή 

μου!

Και το 
χρυσόψαρό 

μου!

Τι να 
ΚΑΝΩ;

ΜΙΑΜ ΓΚΛΟΥ

ΓΚΛΟΥ
ΜΙΑΜ

ΜΙΑΜ

ΜΙΑΜ

ΜΙΑΜ

ΜΙΑΜ

ΓΚΛΟΥ

ΓΚΛΟΥ
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Ένα σπρέι για 
σκουλήκια, 
παρακαλώ.

ΦΣΙΟΥ
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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΠΩΣ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ Η ΤΑΙΝΙΑ 

ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΑΚΡΙΑ 

Η ΒΑΛΙΤΣΑ;

ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 

ΤΟ HMEΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΠΑΣΙΚΛΑ: 
ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΑΚΡΙΑ Η ΒΑΛΙΤΣΑ;   

Το να γυρίζεις μια ταινία μοιάζει πολύ με το να πηγαίνεις ένα τα-
ξίδι με το αυτοκίνητο. Συναντάς απρόοπτα και αλλαγές, και πολ-
λές εκπλήξεις στη διαδρομή.

Ακολούθησε τον συγγραφέα και εικονογράφο Τζεφ Κίνι και μάθε 
όλα όσα εκτυλίσσονταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες όσο 
γυριζόταν η νέα ταινία της 20th Century Fox, Το ημερολόγιο ενός 
Σπασίκλα: Θα πάει μακριά η βαλίτσα;

Ανακάλυψε τι πρέπει να γίνει ώστε να κινηματογραφήσεις ένα 
σμήνος γλάρων που κάνουν επιδρομή σε ένα αυτοκίνητο. Μάθε 
για το γουρούνι-ρομπότ και τον ηλεκτρο-Μάνι. Και ενημερώ-
σου για όλα όσα συμβαίνουν όταν ετοιμάζεται μια μεγάλου μή-
κους ταινία.

Με αποκλειστικές φωτογραφίες από τα γυρίσματα, με εικονο-
γραφημένα σενάρια και με αυθεντικά σκίτσα από τον Τζεφ Κίνι, 
Το ημερολόγιο ενός Σπασίκλα: Το επόμενο κεφάλαιο είναι το τέ-
λειο βιβλίο για όσους αναρωτήθηκαν ποτέ πώς γίνεται μια ται-
νία. Και μην ξεχάσεις να προσδεθείς: η διαδρομή έχει πολλά σκα-
μπανεβάσματα!


