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ÌåôÜöñáóç:
Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη
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Ï ÐÉÔ ÔÆÏÍÓÏÍ ãåííÞèçêå ôï 1956 óôï Ïõßíôóå-
óôåñ ôçò Áããëßáò. Óðïýäáóå áããëéêÞ öéëïëïãßá óôï
ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ ÌðÝñìéã÷áì êáé äßäáîå áããëéêÜ
êáé èÝáôñï óå äéÜöïñá ãõìíÜóéá. Åðßóçò, åñãÜóôç-
êå ùò êñéôéêüò êéíçìáôïãñÜöïõ óôç ñáäéïöùíéêÞ
åêðïìðÞ Radio One ôïõ BBC. Åðß äÝêá ÷ñüíéá áë-
ëçëïãñáöïýóå ìå ôçí Íôüíôé Óìéè, óõããñáöÝá ôïõ
ãíùóôïý ìõèéóôïñÞìáôïò Ôá 101 óêõëéÜ ôçò Äáë-
ìáôßáò, ç ïðïßá ôïí åíÝðíåõóå íá ãßíåé óõããñáöÝáò.
Ôï ðñþôï ôïõ ìõèéóôüñçìá, SECRETS FROM THE
SCHOOL UNDERGROUND, ôï Ýãñáøå ðáñáôçñþ-
íôáò ôïõò ìáèçôÝò ôïõ êáé æçôþíôáò ôïõò íá ôïõ äþ-
óïõí éäÝåò. Ôï áãáðçìÝíï ôïõ èÝìá åßíáé ïé éóôï-
ñßåò ôñüìïõ, ãéáôß ôïõ áñÝóåé íá îáöíéÜæåé ôïõò áíá-
ãíþóôåò ôïõ.

¸÷åé ãñÜøåé ðïëëÜ âéâëßá ôá ïðïßá Ý÷ïõí âñá-
âåõôåß êáé ìåôáöñáóôåß óå ðïëëÝò ãëþóóåò. Ìåñé-
êÜ áðü ôá Ýñãá ôïõ åßíáé: ÓÔÏ ÐËÅÕÑÏ ÔÏÕ ÌÐÁ-
ÌÐÁ (Åêäüóåéò ÐÁÔÁÊÇ), Ç ÌÁÃÉÊÇ ÊÁÐÁ (Åêäü-
óåéò ÐÁÔÁÊÇ), AVENGER, PHANTOM FEAR, THE
CREEPER, THE GHOST DOG, TRAITOR, THE HERO
GAME ê.Ü. Από τις Εκδόσεις ØÕ×ÏÃÉÏÓ κυκλοφο-
ρούν επίσης τα µυθιστορήµατά του ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙ-
∆ΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ και ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ
ΤΑΡΑΞΙΑΣ.
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Τρίτη 2 Μαρτίου

4.30 µ.µ.
Γεια σου και χαρά σου, Στα Ουράνια.

Ελπίζω να νιώθεις περίφηµα, γιατί θα δεις µία εξαι-
ρετική κασέτα: τη ∆ΙΚΗ ΜΟΥ.

Ακολούθησα τις οδηγίες σου και προσπάθησα να
µην ξεπεράσω τα δύο λεπτά. Έχω τόσα ταλέντα όµως.
Τι να πρωτοπρολάβω; Γι’ αυτό πότε αφηγούµαι ένα
ανέκδοτο πότε παριστάνω το αγριεµένο πρόβατο.
Μπορώ ακόµα να νιαουρίσω, να γαβγίσω, να κάνω
την πάπια, τον ελέφαντα κι όλες τις συναισθηµατικές
τους εκρήξεις. Η κασέτα τελειώνει µε ένα απότοµο
φρενάρισµα.

Βολέψου λοιπόν στην καρέκλα σου κι απόλαυσέ
την!
∆ικός σου,
Τόµπι Κασόµπι (ένα όνοµα που δεν ξεχνιέται!)
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Το πρόγραµµα Στα Ουράνια είναι ένας καινούριος
διαγωνισµός ταλέντων στην τηλεόραση που αναδει-
κνύει «µελλοντικούς σταρ» (ηλικίας 10 έως 15 χρό-
νων). Ήµουν απόλυτα σίγουρος πως οι υπεύθυνοι
θα έβλεπαν την κασέτα µου, θα πάθαιναν την πλάκα
τους και θα έλεγαν: «Να κι ένα αγόρι που µπορεί να
λέει ανέκδοτα, να παριστάνει τα ζώα και να στριγκλί-
ζει σαν φρένο. Πρέπει να υπογράψουµε αµέσως συµ-
βόλαιο µαζί του».

Σήµερα, όµως, µου επέστρεψαν το υπέρ το δέον
φιλικό µου γράµµα και την κασέτα µε την οντισιόν
µου. Τους είχα στείλει µαζί κι ένα φάκελο µε τη διεύ-
θυνσή µου κι ένα γραµµατόσηµο, πιστεύοντας βέ-
βαια πως δε θα χρειαστεί να τα χρησιµοποιήσουν.

Έχωσαν µάλιστα µέσα και µία αγενέστατη κάρτα
που έγραφε: «Λυπούµαστε, αλλά δε θα µπορέσετε να
εµφανιστείτε Στα Ουράνια. Σας ευχαριστούµε πολύ
για το ενδιαφέρον σας και µην ξεχάσετε να παρακο-
λουθήσετε το καταπληκτικό µας πρόγραµµα».

Η κάρτα µε εκνεύρισε τόσο πολύ, που την εκσφεν-
δόνισα στον αέρα, τη στιγµή που η µαµά µου πρό-
βαλε το κεφάλι της στην πόρτα του δωµατίου µου.

— Αχούρι το έκανες εδώ µέσα, φώναξε.
∆εν κατάλαβα; Μία και µόνο κάρτα στο χαλί ση-

µαίνει αχούρι; ∆εν είχα κέφι να µαλώσω µαζί της (τα
είχα πάρει). Την ενηµέρωσα, όµως, για το τι συνέβη.
Εκείνη ούτε που προσπάθησε να µε κάνει να νιώσω
καλύτερα.

— Είµαι σίγουρη πως τους στέλνουν εκατοντάδες

8

© PETE JOHNSON 2008 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2010



κασέτες, µου είπε και ύστερα µε ρώτησε πόσο διά-
βασµα είχα σήµερα.

Τι να σου πω, µαµά! Η κατανόησή σου µε κάνει
λιώµα.

Ξαφνικά αναρωτήθηκα αν η Τζόρτζια (είχαµε µα-
γνητοσκοπήσει τις οντισιόν µας παρέα µε τη βιντεο-
κάµερα της µαµάς της) είχε λάβει κι εκείνη ένα τέτοιο
αγενέστατο δέµα σαν το δικό µου.

Να της τηλεφωνήσω;

4.45 µ.µ.
Βασικά τηλεφώνησε εκείνη.

— Σου έστειλαν κι εσένα ένα ηλίθιο δέµα που…
— Ναι, ναι, ναι, τη διέκοψα.
— Η µαµά µου µου είπε να µην ανησυχώ, τσίριξε,

γιατί µάλλον δεν είχαν καιρό να δουν όλες τις κασέ-
τες… διάλεξαν απλώς µερικές και τις υπόλοιπες τις
αγνόησαν.

— Η µαµά σου ξέρει καλά τον κόσµο του θεάµα-
τος. ∆ηλαδή τελικά δε µας απέρριψαν, έτσι; ρώτησα.

— Όχι. Η µαµά είναι απόλυτα σίγουρη γι’ αυτό.
∆εν εµφανίστηκε ακόµη η ευκαιρία µας.

«Η Τζόρτζια είναι πολύ τυχερή που έχει τέτοια σο-
φή µητέρα», σκέφτηκα. Και µετά είπα:

— Πιστεύω πως η κασέτα µου ήταν υπέροχη κι ανα-
κουφίστηκα πολύ που έµαθα πως δε µας απέρριψαν.
Και η δική σου καλή ήταν, πρόσθεσα.

— Είσαι πολύ ευγενικός.
— Το ξέρω.

9
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— Η µαµά µου λέει να µην απελπιστούµε.
Υπέροχα λόγια, παρόλο που η Τζόρτζια ακουγό-

ταν πολύ απελπισµένη όταν τα έλεγε.
Όταν ξέρεις πως αξίζει να γίνεις διάσηµος και δεν

µπορείς να το κατορθώσεις, τότε η ζωή είναι πολύ
σκληρή. Έτσι κι εγώ περιµένω υποµονετικά να µε ανα-
καλύψουν. Το ίδιο και η Τζόρτζια. Μου εκµυστηρεύ-
τηκε πως παίζει σε διάφορα θεατρικά έργα και πηγαί-
νει σε θεατρικές σχολές από τεσσάρων χρόνων. ∆η-
λαδή εδώ και οκτώ χρόνια. Κάποιος δε θα έπρεπε
να είχε ανακαλύψει το ταλέντο της τόσο καιρό;

Όσο για µένα, ε, έχω παίξει τον τέταρτο βοσκό σε
ένα χριστουγεννιάτικο έργο. Ο ρόλος µου ήταν πραγ-
µατικά βαρετός. Για να τον βελτιώσω, άρχισα να πα-
ριστάνω το πρόβατο που χάθηκε κι έκανε συνέχεια
«µπεεε» ζητώντας βοήθεια. Προσωπικά πιστεύω πως
αυτό ήταν και το καλύτερο µέρος ολόκληρου του έρ-
γου. Οι θεατές ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Αλλά, αντί
να µε ευχαριστήσουν που ζωντάνεψα την παράστα-
ση, µου έδωσαν τα παπούτσια στο χέρι.

Αυτήν τη στιγµή δε µε εκτιµά κανένας. Αλλά θα αλ-
λάξει σίγουρα η ζωή µου. Πιστεύω πως κρύβω µέσα
µου χρυσάφι, που περιµένει να το ανακαλύψει η τη-
λεόραση. Κι αυτός είναι ο απώτερος στόχος µου. Να
γίνω αστέρας της τηλεόρασης. Και θα γίνω. ∆εν έχω
καµία αµφιβολία γι’ αυτό. Κάθε µέρα κάνω προπό-
νηση στα αυτόγραφά µου.

Ακούγοµαι λιγάκι ΚΟΥΚΟΥ; Μην τολµήσετε να
σκεφτείτε κάτι τέτοιο, γιατί τα λογικά µου είναι µια

10

© PETE JOHNSON 2008 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2010



χαρά. Απλώς θέλω να προετοιµαστώ σωστά για την
υπέρτατη στιγµή της δόξας. Να και η υπογραφή µου:

ΤόµπιΚασόµπι

Είµαι σίγουρος πως σας αρέσει πολύ ο τρόπος
που ένωσα όνοµα κι επίθετο µαζί. ∆είχνει επαγγελ-
µατικός, έτσι;

Τετάρτη 3 Μαρτίου

Ακούστε να φρίξετε! ∆ε µου επιτρέπουν να βλέπω
τηλεόραση όταν θέλω. Πρέπει πρώτα να τους ζητάω
την άδεια. Αυτή είναι η τελευταία θεότρελη απόφαση
των γονιών µου.

— Το ξέρεις, µου είπε σήµερα η µαµά, πως µέχρι
να γίνει ένα παιδί έξι χρόνων έχει παρακολουθήσει
έξι χιλιάδες ώρες τηλεόραση;

— Μόνο; απάντησα. Νόµιζα πως ήταν περισσό-
τερες.

— Στην περίπτωσή σου ισχύει σίγουρα, συµφώνη-
σε η µαµά, δείχνοντας ταυτόχρονα ένοχη και θλιµ-
µένη.

Ύστερα άρχισε να µου λέει πως θα ηρεµήσω πο-
λύ, όταν απελευθερωθεί το µυαλό µου από την επί-
δραση της τηλεόρασης και των διαφηµίσεων.

— Και θα συγκεντρωθείς ευκολότερα στα µαθήµα-
τά σου, παρενέβη ο µπαµπάς.

11

© PETE JOHNSON 2008 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2010



Η µαµά µου είναι αρκετά στριµµένη, αλλά τον µπα-
µπά µου τροµάζεις και µόνο που τον βλέπεις. Ακόµα
κι όταν βρίσκεται στις καλές του, φαίνεται σαν να εί-
ναι πεθαµένος τουλάχιστον µία εβδοµάδα.

Σήµερα το βράδυ, όταν του ζήτησα την άδεια για
να παρακολουθήσω ένα πρόγραµµα στην τηλεόρα-
ση, έγινε κατακόκκινος από το θυµό του.

— Θέλεις να δεις αυτές τις σαχλαµάρες; Αν δεν
έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις, θα σου βρω εγώ δου-
λειά, ούρλιαξε.

Η µαµά κατάφερε να του αλλάξει γνώµη.
— Το σηµαντικό είναι πως ο Τόµπι αρχίζει να δια-

µορφώνει την άποψή του.
Αλλά η φρίκη δεν τελείωσε εδώ. Ο µπαµπάς επέ-

µενε να παρακολουθήσει το πρόγραµµα µαζί µου.
Ονοµαζόταν ΠΑΙ∆ΙΖ. Κι αµέσως άρχισε να διαµαρ-
τύρεται για την ορθογραφία.

— ∆εν ξέρουν πως η λέξη ΠΑΙ∆ΙΑ γράφεται στο
τέλος µε Α;

— Για πρωτοτυπία το κάνουν, εξήγησα υποµονε-
τικά. Το πρόγραµµα είναι καινούριο.

Τότε ο παρουσιαστής άρχισε να µιλάει κι ο µπα-
µπάς άρχισε να ξεφωνίζει.

— Γιατί οι παρουσιαστές δεν εκφωνούν σωστά τις
λέξεις; Αυτός δε µιλάει, σαλιαρίζει!

— Μπαµπά; Γιατί δεν παίρνεις ένα από τα ηρεµι-
στικά σου χάπια;

— Θα παρακολουθήσεις τηλεόραση ή θα µε εκνευ-
ρίσεις; µε ρώτησε.

12
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— Μπορώ να κάνω και τα δύο, του απάντησα.
Αλλά ο µπαµπάς µου δε χαµογέλασε. Χαµήλωσε

αµέσως τον ήχο της τηλεόρασης λέγοντάς µου πως
η ένταση του προξενούσε πονοκέφαλο. Κι έτσι δεν
άκουγα τι έλεγαν. Κι ενώ το πρόγραµµα συνεχιζόταν,
έκλεισε τελείως τη συσκευή.

— Είναι δυνατόν να βλέπει κανείς τέτοια πράγµα-
τα; µούγκρισε.

Πέμπτη 4 Μαρτίου

Από τότε που η Τζόρτζια µετακόµισε κοντά µας, τον
περασµένο Οκτώβριο, η ζωή της στο σχολείο είναι πο-
λύ δύσκολη. Χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, της
κλέβουν τα πράγµατά της και της φέρονται απαίσια…

Την πρώτη φορά που την είδα (πηγαίνει σε σχολείο
θηλέων κι εγώ σε αρρένων, τι κρίµα) µία µέρα µετά
το σχόλασµα, στο µαγαζί που πουλάει εφηµερίδες και
περιοδικά, την πλησίασα και τη ρώτησα αν µπορού-
σα να αφαιρέσω κάτι από την πλάτη της.

Ήµουν σίγουρος πως πίστεψε ότι ήµουν τρελός.
Όλοι έτσι πιστεύουν για µένα, για να πω την αλή-
θεια. Το γιατί δεν το ξέρω.

— Εντάξει, ό,τι πεις, µου είπε, ενώ ετοιµαζόταν να
το βάλει στα πόδια.

Εγώ, όµως, της αφαίρεσα ένα τεράστιο σήµα που
έγραφε ΤΟ ΠΙΟ ΞΕΝΕΡΩΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗ-
ΤΗ κι εκείνη έβγαλε µια τροµαγµένη κραυγή.
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Φαινόταν τόσο θλιµµένη, που της είπα αµέσως:
— Μην ανησυχείς, δεν είσαι το πιο ξενέρωτο κο-

ρίτσι του πλανήτη. Εγώ έχω δει εκατοντάδες κορίτσια
πολύ πιο ξενέρωτα από σένα… Πριν από λίγο µάλι-
στα είδα δύο.

Ξαφνικά άρχισε να γελάει, λίγο υστερικά, για να
πω την αλήθεια, αλλά ξαναβρήκε το κέφι της, που
ήταν και το σηµαντικότερο.

— Με λένε Τζόρτζια, µια και το έφερε η κουβέ-
ντα, µου είπε.

— Κι εγώ είµαι ο υπέροχος Τόµπι, αλλά µπορείς
να µε λες απλά Τόµπι.

Κι εκείνη τη στιγµή γεννήθηκε µια σπουδαία φι-
λία.

Η Τζόρτζια δεν έχει µιλήσει ακόµη στη µαµά της
για το πόσο την τροµοκρατούν τα άλλα κορίτσια στο
σχολείο. Μόνο σε µένα µιλάει. Έτσι, προσπαθώ να
της δίνω τις καλύτερες συµβουλές που µπορούν να
κατεβάσουν τα εγκεφαλικά µου κύτταρα.

— Να δείχνεις υπεράνω, της είπα σήµερα. Να µην
τις αφήνεις να καταλάβουν πόσο σε ενοχλούν.

Παρασκευή 5 Μαρτίου

Εντυπωσιακά νέα:
Συνήθως τα απογεύµατα της Κυριακής είναι βα-

ρετά. (Το ίδιο και τα πρωινά, αλλά όχι αυτό που ερ-
χόταν. Γιατί η µαµά της Τζόρτζιας ήθελε σώνει και
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καλά να δει από κοντά τους σταρ που θα εµφανίζο-
νταν σε µία πρεµιέρα στην πλατεία Λέστερ, στο Λον-
δίνο. Το κάνει συχνά αυτό. Μια µέρα την είδα στην
τηλεόραση ανάµεσα στο πλήθος έξω από τον κινηµα-
τογράφο. Ούρλιαζε στους ηθοποιούς και τους ζητού-
σε αυτόγραφα. Αυτή την Κυριακή αποφάσισε να πά-
ρει και την Τζόρτζια µαζί της και φυσικά εµένα! «Νο-
µίζω πως µεγαλώσατε αρκετά για να βιώσετε µια τέ-
τοια εµπειρία», µας είπε.)

Είµαι σίγουρος πως αυτή η µέρα θα είναι µία από
τις πιο σηµαντικές της ζωής µου.

Σάββατο 6 Μαρτίου

Το ξέρετε πως οι άνθρωποι ντύνονται επίσηµα για
να παρακολουθήσουν µία πρεµιέρα; Ούτε εγώ το ήξε-
ρα. Κανονικά σιχαίνοµαι να φοράω κοστούµι, αλλά
χαίροµαι πολύ που θα το φορέσω αύριο.

Φυσικά οι γονείς µου δεν καταλαβαίνουν τη σπου-
δαιότητα του γεγονότος. Λυπάµαι που το λέω, αλλά
έχουν µείνει πίσω. Με το ζόρι µού έδωσαν τα λεφτά
για τα εισιτήρια µέχρι το Λονδίνο.

— Τι θα δεις ακριβώς; µε ρώτησε η µαµά.
— Έναν άλλο κόσµο, της απάντησα.
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Κυριακή 7 Μαρτίου

2.00 µ.µ.
Το µόνο που έχω να κάνω είναι να βγω έξω από το
σπίτι µου, να περπατήσω δύο στενά κι εκεί, στη γω-
νία του επόµενου δρόµου, είναι το… Χόλιγουντ.

∆ε σας κοροºδεύω. Το µόνο που πρέπει να κάνε-
τε κι εσείς είναι να ανοίξετε την πόρτα του σπιτιού της
Τζόρτζιας κι ο Λεονάρντο ντι Κάπριο σας χαµογελάει
στο χολ. Κάτω από τη φωτογραφία του, γραµµένο µε
το δικό του αυθεντικό γραφικό χαρακτήρα, λέει: «Κα-
λή τύχη, Λεονάρντο ντι Κάπριο».

Μπείτε στο σαλόνι κι εκεί σας περιµένει ο Μπραντ
Πιτ, µε το δικό του αυτόγραφο. Ποιος ηθοποιός σάς
αρέσει; Εδώ µέσα θα τους βρείτε όλους.

Στη γωνία της τραπεζαρίας, κάτω από µία τερά-
στια φωτογραφία του Τοµ Κρουζ, η οποία επιδεικνύει
την ολόλευκη οδοντοστοιχία του, είναι κρεµασµένη
µία µικρή ασπρόµαυρη φωτογραφία ενός κοριτσιού
από ένα έργο του 1970 που ονοµαζόταν Ο χαµένος
µονόκερος. Πρόκειται για ένα µικρό κορίτσι που πι-
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στεύει πως εµφανίζεται τις νύχτες στον κήπο του ένας
µονόκερος και ζει περιπέτειες µαζί του. Είµαι σίγου-
ρος πως την έχετε δει την ταινία. Παίζεται κάθε Χρι-
στούγεννα.

Το κοριτσάκι έχει µεγάλα µάτια κι έχει υπογράψει
τη φωτογραφία. Ονοµάζεται Μαρίνα Θόµσον και εί-
ναι η µαµά της Τζόρτζιας.

∆ε γύρισε άλλη ταινία µε την ίδια επιτυχία. Ισχυρί-
ζεται πως δεν είχε καλό ατζέντη και οι γονείς της δε
διέθεταν την απαιτούµενη γνώση για να την καθοδη-
γήσουν. Λατρεύει, όµως, ακόµη τον κόσµο του θεά-
µατος και, παρόλο που δουλεύει κάποιες ώρες σε
ένα κατάστηµα που ονοµάζεται «Άλλοι Κόσµοι», το
οποίο πουλάει κρύσταλλα κι άλλα τέτοια, ασχολείται
κυρίως µε το να αγοράζει και να πουλάει αυτόγρα-
φα διάσηµων. Είναι επίσης σίγουρη πως η Τζόρτζια
κληρονόµησε το ταλέντο της κι έτσι, όταν η τύχη χτυ-
πήσει την κόρη της στον ώµο, ξέρει καλά πώς θα τη
βοηθήσει.

Εκείνο το βράδυ, η κυρία Μαρίνα βρήκε κάποιες
φωτογραφίες κι αφίσες από τους ηθοποιούς που θα
παρεβρίσκονταν στην πρεµιέρα της κινηµατογραφι-
κής ταινίας.

— Προσπάθησε να τους βάλεις να υπογράψουν
πάνω από τα κεφάλια τους, µου είπε και ύστερα µου
έδωσε µερικές µικρές άσπρες κάρτες. Αυτές προο-
ρίζονται για όποια διασηµότητα εµφανιστεί µπροστά
µας. Οι κάρτες είναι καλύτερες από το χαρτί για τα
αυτόγραφα.
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Κι όλα αυτά τα έλεγε πολύ σοβαρά, λες και θα πη-
γαίναµε σε κάποιο µουσείο. Χαµογέλασε στην κόρη
της και σε µένα και συνέχισε:

— Και οι δύο δείχνετε υπέροχοι. Είναι σηµαντικό
να δείχνεις υπέροχος σε γεγονότα σαν το σηµερινό.

Αυτό που έπρεπε να κάνουµε ήταν να βρούµε ένα
ταξί. Αλλά η Τζόρτζια και η µαµά της έχουν οικονο-
µικές δυσκολίες, ιδιαίτερα από τότε που ο µπαµπάς
της Τζόρτζιας έφυγε από το σπίτι (γι’ αυτό στριµώχτη-
καν σε αυτό το διαµέρισµα). Έτσι, τρέξαµε για να προ-
λάβουµε το λεωφορείο.

— Το λεωφορείο σταµατάει έξω από το σταθµό
του τρένου και θα πάµε πιο γρήγορα κι από το ταξί,
είπε η κυρία Μαρίνα.

Η Τζόρτζια κι εγώ κουνήσαµε το κεφάλι µας.
— Μια µέρα όµως, της ψιθύρισα, θα πάρουµε τα-

ξί για να πάµε στο Λονδίνο, χωρίς να σκεφτούµε κα-
θόλου το κόστος.

4.45 µ.µ.
Το τρένο άργησε σχεδόν είκοσι λεπτά και είχαµε και
µία καθυστέρηση στο µετρό, οπότε φτάσαµε στην πλα-
τεία Λέστερ πιο αργά απ’ ό,τι σχεδιάζαµε.

Εντυπωσιάστηκα από τη λαµπρότητα του κινηµα-
τογράφου Οντεόν και περισσότερο από τις δύο τερά-
στιες λέξεις µε γράµµατα που έλαµπαν: ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Ήξερα πως βρισκόµουν στο
κέντρο του κόσµου που µε ενδιέφερε.

Υπήρχαν ήδη παντού συνεργεία διάφορων κανα-
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λιών κι άνθρωποι που πηγαινοέρχονταν µιλώντας
στα κινητά τους. Ξαφνικά είδαµε αυτούς που έστρω-
ναν το κόκκινο χαλί, κάτι που µας έκανε να νιώσου-
µε πως βρισκόµασταν στο προσκήνιο.

— ∆ε θα είχε πλάκα να σας αναγνώριζε κάποιος
από το Ο χαµένος µονόκερος; είπα στην κυρία Μα-
ρίνα.

Εκείνη τίναξε το κεφάλι της κι αναστέναξε.
— Λυπάµαι που το λέω, Τόµπι, αλλά έχει περάσει

πολύς καιρός από τότε. Ελάτε, πρέπει να κινηθούµε
γρήγορα τώρα, συνέχισε ισιώνοντας το κορµί της.

Έτσι, την ακολουθήσαµε, καθώς προχωρούσε επι-
δέξια ανάµεσα στο πλήθος και γύριζε συνέχεια για να
κοιτάξει αν βρισκόµασταν πίσω της.

— Πιο γρήγορα, µας παρακίνησε ανοίγοντάς µας
το δρόµο.

— Εδώ στέκεσαι συνήθως; τη ρώτησε η κόρη της.
— Ναι. Είναι καλό σηµείο για να πλησιάσεις τους

σταρ.
Μπροστά µας υπήρχαν διαχωριστικά κιγκλιδώµατα

που φαίνονταν να µην τελειώνουν πουθενά. Στο µετα-
ξύ εµφανίστηκαν ένα σωρό σεκιουριτάδες που πηγαι-
νοέρχονταν κρατώντας φορητά ραδιοτηλέφωνα. Φο-
ρούσαν µαύρα παλτό, παρόλο που έκανε ζέστη. Η κυ-
ρία Μαρίνα µας ανάγκασε να ελέγξουµε τα στιλό µας.

— Να ξέρετε πως δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο
από το να σε πλησιάσει ο σταρ για να σου υπογράψει
και να µη γράφει το στιλό σου, µας είπε και µας σύ-
στησε σε έναν άντρα από το πλήθος, έναν άλλο τα-
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κτικό συλλέκτη αυτόγραφων, που λεγόταν Ρούµπεν.
— Για ρίξτε µία µατιά σε αυτό, είπε ενθουσιασµέ-

νος εκείνος και µας έδειξε µία κάρτα µε µία δυσανά-
γνωστη υπογραφή. Βρισκόµουν στο σταθµό του Χιού-
στον όταν τον είδα, συνέχισε. Είναι ο τύπος που παί-
ζει στην Απόδραση.

— Πώς τον λένε; ρώτησα.
— ∆ε θυµάµαι, αλλά αυτός είναι!

5.15 µ.µ.
Η ατµόσφαιρα φαινόταν έτοιµη να εκραγεί. Η πλατεία
ήταν πληµµυρισµένη από ανθρώπους. Πίσω µας ήταν
κάποιοι νεαροί που ούρλιαζαν υστερικά κάθε φορά
που εµφανιζόταν µία µαύρη λιµουζίνα. Η πρώτη που
εµφανίστηκε περπατώντας καµαρωτά ήταν το κορί-
τσι που κόντεψε να κερδίσει πέρυσι στο Big Brother.
Κρατούσε στο χέρι της ένα βιβλίο και φώναζε πως ο
δεύτερος τόµος της αυτοβιογραφίας της θα βρίσκεται
στα βιβλιοπωλεία την επόµενη εβδοµάδα.

Μετά πετάχτηκε έξω από µία λιµουζίνα ένα αγόρι
µε κατσαρά µαλλιά που είχε εµφανιστεί σε ένα επει-
σόδιο του σίριαλ Οι Αγνοούµενοι. Οι νεαροί πίσω µας
σήκωσαν ψηλά τα κινητά τους για να τον απαθανατί-
σουν. Μερικά κορίτσια τού κουνούσαν χαρτάκια κι
ούρλιαζαν «Σε αγαπάµε». Αλλά αυτός υπέγραψε µό-
νο στην κάρτα της Τζόρτζιας και µετά της έστειλε ένα
φιλάκι. Εκείνη τα έχασε.

— Αχ! Έπαθα σοκ. Και να φανταστείτε πως δε µου
άρεσε. Αλλά τελικά είναι κούκλος, φώναξε.
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— Το πρώτο σου αυτόγραφο, µουρµούρισε περή-
φανα η µαµά της.

6.45 µ.µ.
Έγινε κάτι απίθανο. Και θέλω να σας το πω αµέσως,
τώρα που το θυµάµαι πεντακάθαρα. Οπότε θα αγνοή-
σω όλους τους άλλους σταρ που είδαµε και θα σας
το διηγηθώ…

Ξέραµε πως θα συµβεί κάτι καταπληκτικό, όταν
δύο αστυνοµικοί µάς πλησίασαν και µας είπαν να
αποµακρυνθούµε από τα κιγκλιδώµατα, κάτι που κά-
ναµε όλοι µέχρι που κοίταξαν αλλού και µετά χιµή-
ξαµε και πάλι προς τα µπρος.

Γιατί αυτό που µας είπαν οι αστυνοµικοί σήµαινε
µονάχα ένα πράγµα: ο πρωταγωνιστής του έργου θα
ερχόταν προς το µέρος µας.

— Και τώρα προσπαθήστε να παραµείνετε ήρε-
µοι, µας ψιθύρισε η κυρία Μαρίνα. Πιστεύω πως όπου
να ’ναι θα εµφανιστεί ο Τζόνι Ντεπ.

Πέντε λεπτά αργότερα η πρόβλεψή της επαληθεύτη-
κε. Μπροστά µας µέσα από ένα ασηµένιο αυτοκίνητο
βγήκε ο ίδιος ο… Τζόνι Ντεπ! Η Τζόρτζια κι εγώ χαµο-
γελάσαµε ο ένας στον άλλο µη πιστεύοντας στα µάτια
µας. Ο Τζόνι Ντεπ βρισκόταν λίγα µέτρα µακριά µας!

Φορούσε κοστούµι, ένα µπλε καρό καουµπόικο
πουκάµισο, µε το κολάρο σηκωµένο, µία λεπτή µαύ-
ρη γραβάτα και µία ρεπούµπλικα. Τα µαλλιά του, που
του έφταναν µέχρι το σβέρκο, ήταν χτενισµένα µε την
τελευταία λέξη της µόδας και είχε κι ένα µικρό γενάκι.
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Τόμπι είναι αποφα-
σισμένος να γίνει διά-
σημος. Ξέρει πως έχει 

ταλέντο και θέλει να το μά-
θουν όλοι! Μια μέρα παίρνει
μέρος, μαζί με την Τζόρτζια,
τη φίλη του, σε μια οντισιόν 
για τους πρωταγωνιστικούς 
ρόλους μιας τοπικής θεατρι-
κής παράστασης, περιμένο-
ντας τη μεγάλη ευκαιρία. Και
τότε έρχεται η καταστροφή… 
Θα τα καταφέρει, άραγε, να 
συναντήσει τη δόξα και να γί-
νει διάσημος;

Μια ξεκαρδιστική ιστορία
γεμάτη απρόοπτα κι ανατροπές 
από το βραβευμένο συγγραφέα 
των βιβλίων ΠΩΣ ΝΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ 
και ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΤΑΡΑΞΙΑΣ.
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