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ÌåôÜöñáóç:
Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη
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Για τον παππού Έρικ,
τη γιαγιά Φιφή,

τον παππού Ντονγκ,
τη γιαγιά Γόνι

και τα εγγόνια τους,
Έρνι, Γαία, Γουόλτερ και Τίντι
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Προειδοποίηση για τον αναγνώστη

Αυτό το βιβλίο είναι κάπως παράξενο. Είναι ένα ανα-
κάτεμα ιστορίας και ημερολογίου. Η ιστορία Η Νάννι
Μακ Φι και ο μεγάλος σαματάς, αλλά και το ημερο-
λόγιο από τα γυρίσματα της ταινίας. Όλα μαζί.

Δεν τα ανακάτεψα επίτηδες. Έτυχε. Βρισκόμουν
στα γυρίσματα της ταινίας και μου φάνηκε περισσό-
τερο ενδιαφέρον να γράψω το βιβλίο με αυτό τον τρό-
πο. Αν βαρεθείς την ιστορία, διάβασε το ημερολόγιο.
Ή και το ανάποδο. Καλή τύχη.

© UNIVERSAL STUDIOS LICENSING LLLP. 2010 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2010



To ηµερολόγιο

Βρισκόµαστε στην πρώτη µέρα των γυρισµάτων της και-
νούριας κινηµατογραφικής ταινίας Νάννι Μακ Φι και ο
µεγάλος σαµατάς. Το ρόλο της νταντάς τον παίζω εγώ.
Σήµερα, όµως, δεν εµφανίζοµαι καθόλου στην ταινία.
Σήµερα παίζω το ρόλο της συγγραφέα και βρίσκοµαι
εδώ µήπως και χρειαστεί να αλλάξω κάποια λόγια, να
προσθέσω κι άλλα ή ακόµα και να ΚΟΨΩ µερικά.

Βρισκόµαστε στο πλατό του αγροκτήµατος Ντιπ Βά-
λεJ κι όλα φαίνονται εκπληκτικά. Μήνες πριν η Σουζά-
να Γουάιτ (η σκηνοθέτης – βλέπε Γλωσσάρι) κι ο Σίµον
Έλιοτ (ο σκηνογράφος – βλέπε Γλωσσάρι) είδαν αυτή
την τοποθεσία κι αποφάσισαν πως ταιριάζει απόλυ-
τα µε την ιστορία. Έτσι, ο Σίµον σχεδίασε ένα σωρό ει-
κόνες κι εκατοντάδες άνθρωποι δούλεψαν σκληρά για
να µπορώ εγώ να κάθοµαι τώρα µπροστά από ένα πα-
νέµορφο παλιό αγροτόσπιτο µε περιστερώνα και βοη-
θητικά κτίσµατα, έναν αυθεντικό παλιό στάβλο κι έναν
εκθαµβωτικό κήπο. Όλα δείχνουν λες και βρίσκονταν
εδώ εκατοντάδες χρόνια πριν, αλλά στην πραγµατικό-
τητα τα τελείωσαν µόλις την περασµένη Πέµπτη.
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Φοράω µπότες χιονιού γεµάτες λάσπη, γκέτες (κα-
θόλου έξυπνο) κι ένα χοντρό µπουφάν. Κάθοµαι κο-
ντά στη φίλη µου ΛίντσεJ Ντόραν, η οποία είναι και η
παραγωγός της ταινίας (βλέπε Γλωσσάρι). ∆εξιά µας
είναι η Ξυστοµηχανή (βλέπε σελίδα 22) κι αριστερά
µου η οµάδα του ήχου (βλέπε Γλωσσάρι). Βρέχει κι έτσι
αναγκαστήκαµε να σταµατήσουµε τα γυρίσµατα.

«Γιατί βρέχει;» κλαψούρισα στη ΛίντσεJ.
«Μα γιατί γυρίζουµε την ταινία καλοκαιριάτικα στην

Αγγλία», µου απάντησε. «Και φυσικά βρέχει».
Η ΛίντσεJ έχει γυρίσει πολλές ταινίες στην Αγγλία

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και, παρόλο που εί-
ναι Αµερικανίδα, καταλαβαίνει µια χαρά τον καιρό µας.

Όλοι πηγαινοέρχονται εδώ κι εκεί µε κατεβασµέ-
να µούτρα, ιδιαίτερα ο Μάικ Έλι, ο ∆Φ (βλέπε, ξέρεις
πού).

Το µόνο χρήσιµο που µπορώ να κάνω είναι ν’ αρχί-
σω να γράφω το πρώτο µέρος της ιστορίας. Γιατί όπου
να ’ναι θα ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ. Έτσι γίνεται
πάντα στα γυρίσµατα. Σου λένε συνέχεια πως ήρθε η
σειρά σου. Αλλά θα κουρνιάσω εδώ πέρα για λίγο και
θ’ αρχίσω να γράφω. Η ιστορία έχει τίτλο Η Νάννι
Μακ Φι και ο µεγάλος σαµατάς. Θα καταλάβεις πολύ
γρήγορα το γιατί…

Οι οικογένειες είναι παράξενες. Νοµίζεις ότι οι άν-
θρωποι που ζουν, τρώνε και κοιµούνται στο ίδιο µέ-
ρος έχουν πολλά κοινά. Καµιά φορά, όµως, δεν ται-

�� ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ
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ριάζουν ΚΑΘΟΛΟΥ. Μπορεί να έχεις έναν αδελφό
που του αρέσει το µπαλέτο και µια αδελφή που να νο-
µίζει πως κάτι τέτοιο είναι κοριτσίστικο. Μπορεί πο-
λύ εύκολα να ζει στην ίδια οικογένεια κι ο Νταρθ Βέι-
ντερ, από τον Πόλεµο των Άστρων, κι ο Μίκυ Μάους.
Η ιστορία που ετοιµάζοµαι να σου διηγηθώ αφορά
µια τέτοια οικογένεια…

Η ιστορία

Oι γονείς της ιστορίας μας ήταν τόσο αριστοκρατικοί,
που δεν τους φώναζαν καν κύριο και κυρία. Ονομά-
ζονταν λόρδος και λαίδη Κάρινγκτον. Όλοι πίστευαν
πως ο γάμος τους ήταν ευτυχισμένος, γιατί συμπε-
ριφέρονταν άψογα και φορούσαν πανάκριβα ρούχα.
Την αλήθεια, όμως, δεν την ήξερε κανένας. Γιατί κανέ-
νας δεν τους είχε δει ποτέ ούτε τους είχε ακούσει να
μιλάνε μεταξύ τους. Ο λόρδος και η λαίδη Κάρινγκτον
είχαν δύο κόρες, την Προυνέλα και την Ίζαμπελ.

Η Προυνέλα, η μεγαλύτερη, ήταν ματαιόδοξη και
φιλάρεσκη. Το μόνο που της άρεσε ήταν να πηγαίνει
για ψώνια και να κυνηγάει μικρά ζωάκια μόνο και μό-
νο για να τα σκοτώσει. Ευτυχώς δεν ανακατεύεται
και πολύ στην ιστορία μας.

Η Ίζαμπελ πάλι ήθελε να έχει μια αληθινή οικογέ-
νεια. Πίστευε πως αληθινή ονομάζεται η οικογένεια η
οποία αποτελείται από ανθρώπους που αγαπούν
πραγματικά ο ένας τον άλλο. Όταν το ανέφερε μια φο-

Η ΝΑΝΝΙ ΜΑΚ ΦΙ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΑΜΑΤΑΣ ��
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ρά την ώρα του πρωινού, όλοι σταμάτησαν να μιλάνε.
Ο λόρδος Κάρινγκτον έβηξε. Κι αυτό ήταν όλο. Όπως
σου είπα, αυτή η οικογένεια ήταν πολύ παράξενη.

Τέλος πάντων, οι δύο αδελφές και οι Αυτών Εξοχό-
τητες, οι γονείς τους, κάπως τα κουτσοβόλευαν, όπως
κάνουν όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα να
πουν ο ένας στον άλλον, μέχρι την ημέρα που διορ-
γανώθηκε ένα μεγάλο πάρτι σε ένα μεγάλο κήπο.

Ο λόρδος και η λαίδη έντυσαν τα κορίτσια με τα πιο
όμορφα φορέματά τους (όταν λέω ο λόρδος και η λαί-
δη, εννοώ οι υπηρέτες τους, αλλά αυτό το καταλα-
βαίνεις, φυσικά) και τα πήραν μαζί τους με την ελπί-
δα να τους βρουν κατάλληλους συζύγους.

Η Προυνέλα ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει.
Έμαθε ποιος ήταν ο πιο πλούσιος νεαρός λόρδος κι
άρχισε να προσποιείται πως της άρεσε ό,τι ακριβώς
άρεσε και σε εκείνον, παρόλο που δεν ενδιαφερόταν
ιδιαίτερα για τις πολεμικές μηχανές ή τους χάρτες
της Ευρώπης του δέκατου έβδομου αιώνα. Η Ίζα-
μπελ, από την άλλη, εντόπισε ένα πανέμορφο ξέφω-
το πίσω από το παλάτι όπου γινόταν το πάρτι κι
αποφάσισε να πάει εκεί και να ψάξει να βρει τυφλο-
πόντικες. Παράτησε τον τεράστιο σκούφο της, αυ-
τόν που έδενε στο πιγούνι, κάτω από μια ορτανσία,
σήκωσε ψηλά το κομψό της φόρεμα και σκαρφάλωσε
στον τοίχο. Η μέρα ήταν πανέμορφη και η ίδια ένιω-
θε πολύ ωραία. Ξαφνικά την είδε ένας νεαρός αγρό-
της, ο Ρόρι Γκριν, που ερχόταν παρέα με το πόνι και
το δόκανό του και την ερωτεύτηκε αμέσως.

�� ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ
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Παρορμητικός από τη φύση του (όποιος ξέρει κά-
τι για αυτό τον κόσμο θα έχει ήδη καταλάβει πως εί-
ναι χαζό να ερωτευτείς μια όμορφη μέρα σε ένα όμορ-
φο χωράφι ένα όμορφο κορίτσι που φοράει ένα όμορ-
φο φουστάνι^ μην το κάνεις, μάθε πρώτα το χαρα-
κτήρα της), έδεσε κάπου το πόνι του και πήδηξε στο
χωράφι για να την καλημερίσει. Η Ίζαμπελ ήταν το
ίδιο παρορμητική. Μόλις είδε τον όμορφο νεαρό να
πηδάει το φράχτη και να της χαρίζει το πιο όμορφο
χαμόγελο που είχε δει ποτέ στη ζωή της, τον ερωτεύ-
τηκε κι αυτή.

Η συνταγή της καταστροφής, όπως σε ακούω να
λες, και θα είχες δίκιο σε οποιαδήποτε άλλη περίπτω-
ση. Έτσι, όμως, όπως τα έφερε η τύχη, η Ίζαμπελ κι
ο Ρόρι δεν ήταν μόνο παρορμητικοί, αλλά απολάμβα-
ναν και τα ίδια πράγματα. Τους άρεσαν τα αυγά και
το κάρδαμο. Τρελαίνονταν να βλέπουν τους ιστούς της
αράχνης μετά τη βροχή, τους άρεσε να τρώνε μαϊ-
ντανό και να πραγματοποιούν στο άψε-σβήσε ό,τι κι
αν τους έμπαινε στο μυαλό. Σύντομα κατάλαβαν πως
έπρεπε να παντρευτούν και να κάνουν μωράκια.

Ε, λοιπόν, μπορείς να φανταστείς τις αντιδράσεις.
Την καημένη την Προυνέλα, η οποία τα είχε πάει

μια χαρά και είχε αρραβωνιαστεί κάποιον που γρή-
γορα απέδειξε πως ήταν φρικτός, την αγνόησαν τε-
λείως. Ο λόρδος και η λαίδη Κάρινγκτον προσπαθού-
σαν να πείσουν την Ίζαμπελ πως έκανε λάθος και
πως χρειαζόταν επειγόντως μια εξάμηνη θεραπεία
σε ένα βελγικό σανατόριο για να απαλλαγεί από τις

Η ΝΑΝΝΙ ΜΑΚ ΦΙ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΑΜΑΤΑΣ ��
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φαντασιώσεις της. Χρειάστηκαν πολλά μουρμουρη-
τά, αντιρρήσεις, κρύα μπάνια και ιατρικές συστάσεις
μέχρι να θυμώσει η Ίζαμπελ, να γεμίσει μια μικρή τσά-
ντα και να κλεφτεί για να παντρευτεί.

Η αλληλοαπαγωγή δε συμβαίνει και τόσο συχνά
στις μέρες μας, αλλά πρέπει να είχε μεγάλη πλάκα.
Να τι γινόταν: αποφάσιζες πως ήθελες να παντρευ-
τείς κάποιον, η οικογένειά σου έλεγε «όχι» κι απειλού-
σε να σε κλειδώσει στο σπίτι, οπότε κι εσύ το έσκα-
γες μέσα στη μέση της νύχτας, ανέβαινες σε ένα πό-
νι κι έτρεχες μέχρι το Γκρέτνα Γκριν, που είναι στη Σκο-
τία, όπου και σε πάντρευε ένας σιδεράς! Ήταν δη-
λαδή συναρπαστικό αυτό; Και μετά ο σιδεράς πετά-
λωνε το πόνι σου για το ταξίδι της επιστροφής.

Αυτό ακριβώς έκαναν η Ίζαμπελ κι ο Ρόρι και φυ-
σικά ο λόρδος και η λαίδη Κάρινγκτον θύμωσαν πά-
ρα πολύ. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, αποκλήρω-
σαν τη μικρή τους κόρη.

Το ηµερολόγιο

Σταµάτησε να βρέχει, αλλά έχει υγρασία και κάνει
κρύο. Πολύ τον ζηλεύω τον Ρόρι και την Ίζαµπελ στο
ηλιόλουστο λιβάδι τους. Γιατί άραγε ο καιρός είναι πά-
ντα καλός στις ιστορίες; Ένας από τους πιο σηµαντι-
κούς παραγωγούς (βλέπε Γλωσσάρι) ήρθε για να δει
µε τα ίδια του τα µάτια πώς τα πάµε. Τον λένε Έρικ και
µερικές φορές είναι πολύ γλυκός µαζί µας.

�� ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ
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Ξέρεις τι σηµαίνει «Πολύ γλυκός»; Όταν πιστεύει
πως όλα πάνε µια χαρά, µας ενθαρρύνει συνέχεια φω-
νάζοντας «Τέλειο, τέλειο!» και «∆εν µπορώ να πιστέ-
ψω ότι αυτή δεν είναι αληθινή λάσπη» και «Συνεχίστε
την καλή δουλειά!» Όταν, όµως, δει πως δεν τα πη-
γαίνουµε καλά, πηγαινοέρχεται αγριεµένος ανάµεσά
µας και λέει: «Μα γιατί δεν τελειώσατε ακόµη;» και
«Βιαστείτε!» ∆ε µας πειράζει όµως. Αυτή είναι η δου-
λειά του.

Βρισκόµαστε στην πέµπτη σκηνή (βλέπε Γλωσσάρι)
κι έχει πάει έντεκα και µισή η ώρα. Καθόλου άσχηµα
για πρώτη µέρα. Και δεν είναι µια συνηθισµένη µέρα.
Είναι η πρώτη µέρα που εµφανίζονται πέντε παιδιά,
µια αγελάδα, µερικές κότες, µια κατσίκα, ένα σωρό
λάσπη παντού, τρεις κάµερες κι εκατόν σαράντα άτο-
µα του συνεργείου. Ακόµα κι ο Στίβεν Σπίλµπεργκ θα
πρασίνιζε και µόνο µε τη σκέψη. Τα µάτια της Σουζά-
νας λάµπουν πιο πολύ από το συνηθισµένο.

Είµαστε γεµάτοι λάσπη από την κορυφή µέχρι τα
νύχια. Αλλά η λάσπη δεν είναι αληθινή, γι’ αυτό και η
αίσθηση δεν είναι η ίδια. Είναι, όµως, το ίδιο διασκε-
δαστική και µυρίζει λιγότερο. Είναι φτιαγµένη από
άµµο, νερό και µερικά χηµικά που αρχίζουν από Μπ
– περίµενε να ρωτήσω κάποιον από το σκηνογραφικό
τµήµα… από µπεντονίτη! Αυτό σηµαίνει πως δε στε-
γνώνει όπως η κανονική λάσπη και γρατσουνάει αρ-
κετά, όταν την αγγίζεις. Μην τροµάξεις αν σου πω ότι
η ιστορία της Νάννι Μακ Φι δεν άρχισε ακόµη. Όλα
όσα σου έχω πει έγιναν προτού αρχίσει η ιστορία. Νο-
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µίζω πως κάνει καλό να ξέρεις κάτι για την οικογέ-
νεια κάποιου. Η Ίζαµπελ είναι η µαµά της ιστορίας
µας και είναι πολύ σηµαντική.

Κάθοµαι πάνω σε ένα σωρό από άχυρα.
Βρίσκοµαι στο τµήµα κάµερας.
Η Έµα, η οποία είναι ο δεύτερος βοηθός καµεραµάν

για την Α΄ κάµερα (βλέπε Γλωσσάρι), µόλις ρώτησε τον
Ρος, το βοηθό οπερατέρ (βλέπε Γλωσσάρι):

«Ποιο είναι το τελευταίο Τ-Στοπ;»
∆εν ξέρω γιατί µιλάει, αλλά είµαι σίγουρη πως δε

θα σταµατήσουµε για να πιούµε ένα φλιτζάνι τσάι.
Τέλος πάντων. Πού βρισκόµαστε; Α, ναι.

Η ιστορία

Ένας σιδεράς πάντρεψε την Ίζαμπελ και τον Ρόρι.
Ύστερα πήγαν στο αγρόκτημα του Ρόρι και γέννησαν
τρία παιδιά: τον Νόρμαν, τη Μέγκσι και τον Βίνσεντ.
Κι ετοιμάζονταν να ζήσουν ωραία και καλά, όταν ξαφ-
νικά ξέσπασε πόλεμος.

Αυτό, και λυπάμαι που το λέω, είναι η αληθινή
ζωή.

Όταν πιστεύεις πως όλα είναι μια χαρά, κάτι συμ-
βαίνει κι αναγκάζεσαι να ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙΣ.

Η προσαρμογή δεν είναι τόσο διασκεδαστική όσο
η αλληλοαπαγωγή, παρόλο που διαμορφώνει το χα-
ρακτήρα σου.

Αυτό συνέβη και με την Ίζαμπελ, τον Νόρμαν, τη
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Μέγκσι και τον Βίνσεντ. Ο καημένος ο Ρόρι Γκριν έπρε-
πε να φορέσει μια στολή που του προκαλούσε φα-
γούρα, μη ξέροντας πού θα πάει κι αν θα γυρίσει πί-
σω. Ήταν τρομαχτικό.

Την παραμονή της αναχώρησής του, η Ίζαμπελ (ή
η κυρία Γκριν, όπως θα τη λέω από εδώ και μπρος)
του μαγείρεψε το αγαπημένο του φαγητό. Έψησε στη
σχάρα τυρί τσένταρ μέχρι να λιώσει. Έριξε στο τυρί
λίγο ξύδι ή γούστερ σος και το ακούμπησε σε μια φέ-
τα ψωμί. Το τυρί καίγεται πάντα στις άκρες, γι’ αυ-
τό πρέπει να τις κόψεις με ένα μαχαίρι και να τις φυ-
λάξεις για το τέλος. Είναι οι πιο νόστιμες.

Κανένας δεν πεινούσε πολύ.
Έκοψαν όλοι τις καμένες άκρες του τυριού τους

και τις έδωσαν στον κύριο Γκριν. Εκείνος τις έτρωγε
χαμογελώντας συνέχεια. Κάτι καλό βέβαια, γιατί πει-
νούσε λιγότερο απ’ όλους κι εκείνη τη στιγμή προτι-
μούσε να κλαίει παρά να χαμογελάει.

«Μην ξεχάσετε να ξύσετε τα περιστέρια», είπε
χαρούμενα.

Αχ.
Κάτι τέτοιο δεν το ακούς κάθε μέρα. Ή μπορεί και

να το ακούς, πού να ξέρω; Μπορεί να έχεις έναν μπα-
μπά που να σου λέει «Μην ξεχάσεις να ξύσεις τα πε-
ριστέρια, τις αγελάδες, τις κατσίκες, τους ελέφαντες»
όλη την ώρα. Τυχερός είσαι.

Όπως και να ’χει, πρέπει να σου πω μερικά πράγ-
ματα για τον κύριο Γκριν πριν αναχωρήσει, για να μά-
θεις ποιον ακριβώς θα χάσεις.
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Θυμάσαι φυσικά πως είναι όμορφος κι έχει το πιο
γοητευτικό χαμόγελο του κόσμου. Αντίθετα από την
κυρία Γκριν, οι δικοί του οι γονείς καταλάβαιναν αρ-
κετά ο ένας τον άλλο κι ασφαλώς ήταν πολύ ευτυχι-
σμένοι. Ήταν αγρότες και είχαν δύο αγόρια, τον Ρό-
ρι και τον Φιλ. Δε θα σταματήσω να σου τονίζω πως
οι οικογένειες είναι περίεργες. Παρά την καλοσύνη
των γονιών τους, ο Ρόρι κι ο Φιλ ήταν πολύ διαφορε-
τικοί χαρακτήρες. Ο Ρόρι ήταν ευγενικός, τρυφερός
και γεμάτος φαντασία. Έπιαναν τα χέρια του κι έκα-
νε σχεδόν τα πάντα. Έβρισκε λύσεις, όταν ένα νεογέν-
νητο αρνάκι είχε κάποιο πρόβλημα ή όταν η αγελά-
δα γλιστρούσε κατά λάθος στο ποτάμι. Ο Φιλ, όμως,
ήταν τεμπέλης, νευρικός και φιλόδοξος. Δεν είχε σχε-
δόν κανένα ταλέντο. Και δεν έφταιγε κανένας γι’ αυ-
τό. Φυσικά ζήλευε τον αδελφό του, του έριχνε πολύ
αλάτι στη σούπα του, έχωνε μαρμελάδα στις μπότες
του και βατράχια στο κρεβάτι του.

Ο κύριος και η κυρία Γκριν ανησυχούσαν για τη
συμπεριφορά του, αλλά ήταν πολύ απασχολημένοι
με τα χωράφια τους και δεν είχαν το χρόνο να βρουν
τρόπους για να τον βοηθήσουν ν’ αλλάξει. Οπότε
τον παράτησαν.

Το ηµερολόγιο

Στην ιστορία µας υπάρχει µια αγελάδα που τη λένε
Τζεραλντίν. Το ρόλο της τον παίζει µια αγελάδα ηθο-
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ποιός, η Μπέριλ. Έχει έρθει εδώ και καµιά ώρα στα
γυρίσµατα, έδειξε απέχθεια για την υποτιθέµενη λά-
σπη κι αρνήθηκε να κατέβει από το τροχόσπιτό της.
Γι’ αυτό σε προειδοποιούν να µη δουλεύεις µε ζώα.
Είναι απρόβλεπτα. Επίσης, µια από τις καλιακούδες
µου είναι πολύ άτακτη. Στην ταινία υπάρχει µια κα-
λιακούδα που λέγεται κύριος Εντελβάις. Μερικά κοµ-
µάτια του ρόλου του θα πραγµατοποιηθούν µε τη βοή-
θεια του κοµπιούτερ, αλλά τα υπόλοιπα θα τα παίξουν
αληθινές καλιακούδες. Ο εκπαιδευτής ζώων (βλέπε,
ξέρεις πού) κι εγώ δουλεύουµε ήδη έξι εβδοµάδες µε
τρία διαφορετικά πουλιά. Τα λένε Ντέβιλ, Αλ και Ντό-
ριαν. Το άτακτο είναι ο Ντέβιλ. Χτες το βράδυ έπια-
σε ένα ποντίκι (που δεν ήταν άτακτο) και το έφαγε. Κι
αυτό σηµαίνει πως µέσα σε µια νύχτα πάχυνε οχτώ
γραµµάρια, οπότε δε θα το τα�σουν σήµερα και φυσι-
κά δε θα δουλέψει, γιατί αυτά τα πουλιά δουλεύουν
µόνο για να τα τα�σουν. ∆εν είχα ιδέα πως οι καλια-
κούδες έχουν αγύριστο κεφάλι. Κι αν φάνε πολύ, δεν
µπορούν να πετάξουν, σκάνε ή κάτι τέτοιο.

Ο Μάρτιν Χάρισον είναι ο πρώτος βοηθός σκηνοθέ-
τη (βλέπε Γλωσσάρι) και, αν εξαιρέσουµε το σκηνο-
θέτη, είναι ο πιο σηµαντικός άνθρωπος στα γυρίσµατα.
Ήρθε και µε βρήκε για να µου πει πως, όταν πρωτο-
διάβασε το σενάριο, σκέφτηκε Αχ, τι γλυκιά, απλή ιστο-
ρία. Τώρα, όµως, έχει συνειδητοποιήσει πως η γλυκιά,
απλή ιστορία είναι, χωρίς αµφιβολία, η πιο περίπλο-
κη από όλες τις ταινίες στις οποίες έχει δουλέψει. Για
αυτό ευθύνεται η επικράτηση των ζώων και των παι-
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διών κι αποδεικνύεται για άλλη µια φορά πως το απλό
είναι και το πιο δύσκολο.

Παρακολουθώ τον Όσκαρ Στιρ, ο οποίος είναι έξι
χρόνων κι ο πιο µικρός από τους ηθοποιούς µας, εκτός
φυσικά από τα περιστέρια που είναι µόλις ενός µηνός.
Ο Όσκαρ είναι έξυπνος κι αστείος. Μπορεί να τρέχει
ακόµα και µέσα στη λάσπη.

Η ιστορία

Έτσι έμαθες κάτι λίγα για τον Φιλ και τον Ρόρι. Υπάρ-
χει ακόμα κάτι σημαντικό που πρέπει να σου πω. Ο
Ρόρι λάτρευε τα παιδιά του και ξόδευε ατελείωτες
ώρες φτιάχνοντας διάφορα πράγματα γι’ αυτά. Το
καλύτερο που τους έφτιαξε ήταν μια μηχανή που λε-
γόταν Ξυστομηχανή. Η ιδέα τού κατέβηκε μια καλο-
καιρινή μέρα την ώρα που έβλεπε τον Βίνσεντ να ξύ-
νει τα περιστέρια με την άκρη της σκούπας του. Τα
περιστέρια τρελαίνονται να τα ξύνεις και στριμώχνο-
νταν για να ξυστούν κάτω από το κοντάρι της σκού-
πας. Ο Βίνσεντ προσπαθούσε να ξύσει με τη σειρά
όλα τα περιστέρια, αλλά φυσικά τα πιο δυνατά τρα-
βούσαν πιο εύκολα την προσοχή του. Κι έφτανε η
ώρα του φαγητού κι έμπαινε μέσα στο σπίτι και πα-
ραπονιόταν πως τα μικρότερα περιστέρια δεν ξύ-
στηκαν και τόσο. Ο κύριος Γκριν ξαγρύπνησε όλη τη
νύχτα με ένα μολύβι κι ένα τεράστιο κομμάτι χαρτί.
Την επόμενη μέρα την πέρασε στο στάβλο. Πριόνι-
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ζε, χτυπούσε το σφυρί του και κάπου κάπου, όταν
δεν του έβγαιναν οι υπολογισμοί του, μούγκριζε θυ-
μωμένος. Ύστερα μπήκε στο σπίτι και κοιμήθηκε τό-
σο βαριά δίπλα στο τζάκι, που η κυρία Γκριν τον άφη-
σε εκεί όλη τη νύχτα. Το πρωί σηκώθηκε πριν από
όλους και, όταν η οικογένεια κατέβηκε κάτω για πρωι-
νό, ανακοίνωσε με υπερηφάνεια πως είχε κάτι ιδιαί-
τερο να τους δείξει. Η κυρία Γκριν και τα παιδιά τον
ακολούθησαν με περιέργεια στο στάβλο. Ένα σεντό-
νι κάλυπτε μια γιγαντιαία κατασκευή μπροστά από
το χοιροστάσιο. Ο κύριος Γκριν, κατακόκκινος από πε-
ρηφάνια, σήκωσε το σεντόνι κι αποκάλυψε μια απί-
στευτη μηχανή. Όλα ξεκινούσαν με μια θέση από ένα
ποδήλατο και δυο πετάλια. Καθόσουν στη θέση κι έκα-
νες πετάλι. Αμέσως έπαιρνε μπροστά ένα ολόκληρο
σύστημα από μοχλούς και καλώδια. Ήταν πολύ εντυ-
πωσιακό. Τα καλώδια έλεγχαν τους μοχλούς, οι οποίοι
με τη σειρά τους έλεγχαν διάφορες βούρτσες, βέρ-
γες και σκουπόξυλα. Όλα κινούνταν στο ρυθμό της
μουσικής που έβγαινε από ένα μεγάλο χωνί γραμμό-
φωνου. Κάθε γουρουνάκι καθόταν κάτω από μια
βούρτσα η οποία το έξυνε. Καθώς ξυνόταν, άκουγε
όποια μουσική διάλεγες να βάλεις στο μαγνητόφω-
νο, που ήταν κάτι όπως το σημερινό iPod. Όλα τα
παιδιά συμφώνησαν πως η Ξυστομηχανή ήταν η πιο
έξυπνη εφεύρεση από τότε που βγήκε το ψωμί σε
φέτες. Ο Βίνσεντ, μάλιστα, είπε πως ήταν ό,τι πιο
υπέροχο είχε δει ποτέ στη ζωή του.

Όλα αυτά σου τα λέω για να καταλάβεις πόσο
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πολύ αγαπούσε τα παιδιά του ο κύριος Γκριν. Η ιδέα
πως θα έφευγε μακριά για να πολεμήσει και πως
μπορεί και να τραυματιζόταν τους έκανε όλους δυ-
στυχισμένους.

Το πρωί της αναχώρησής του τον οδήγησαν μέχρι
το μονοπάτι και τον χαιρετούσαν μέχρι που έστριψε
κι εξαφανίστηκε από τα μάτια τους. Φώναζαν, πη-
δούσαν κι έκαναν πάρα πολύ θόρυβο. Όταν σταμά-
τησαν να τον βλέπουν, σώπασαν. Η κυρία Γκριν κοί-
ταξε τα τρία λυπημένα πρόσωπα.

«Ελάτε», είπε. «Ο μπαμπάς θα θέλει να φάει κάτι
γλυκό όταν θα γυρίσει. Πάμε να του φτιάξουμε μαρ-
μελάδα φράουλα; Έχω φυλάξει ζάχαρη!»

Η ιδέα της έκανε τα παιδιά να χαρούν. Γύρισαν σπί-
τι, μάζεψαν φράουλες και γέμισαν ένα μεγάλο βάζο
μαρμελάδα για την επιστροφή του μπαμπά τους. Η
Μέγκσι κάλυψε με δαντελένιο πανί το καπάκι και το
έδεσε με μια κορδέλα. Ο Βίνσεντ έγραψε την ετικέτα
με περισσότερη προσοχή απ’ ό,τι συνήθιζε και η κυρία
Γκριν ακούμπησε το βάζο στο ράφι του κελαριού, σε
μια ειδική γωνιά. Από εκείνη τη μέρα ο Βίνσεντ πή-
γαινε καθημερινά να το δει και να ελέγξει πως είναι
εντάξει και δεν το έχει φάει κανένα ποντίκι.

Το ηµερολόγιο

Βρισκόµαστε στη δεύτερη µέρα και βρέχει πολύ. Εδώ
δεν υπάρχουν φράουλες κι αυτό είναι σίγουρο. Όλες
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οι ρόδες στις κάµερες και στα φώτα έχουν κολλήσει
στη λάσπη κι εργαζόµαστε κατά τριάντα τοις εκατό
πιο αργά από το συνηθισµένο. Ο Φιλ Σίνταλ, ο καµε-
ραµάν (βλέπε Γλωσσάρι), κάθεται πάνω στο ντόλι (βλέ-
πε Γλωσσάρι) µε το µέτωπό του ακουµπισµένο στον
προσοφθάλµιο φακό. Περιµένει και κάνει διαλογι-
σµό. Ο καµεραµάν πρέπει να είναι ο πιο υποµονετι-
κός από όλους και δεν υπάρχει πιο υποµονετικός κα-
µεραµάν από τον Φιλ. Είναι σαν να έχουµε µαζί µας
στα γυρίσµατα τον Βούδα.

∆εν κουνιέται φύλλο εδώ πέρα.
Γι’ αυτό καλύτερα να γυρίσω στην ιστορία.

Η ιστορία

Περνούσαν οι μέρες και οι εβδομάδες γεμάτες με τα κα-
θημερινά καθήκοντα και τη δουλειά της κυρίας Γκριν.
Δούλευε σε ένα μαγαζί στο χωριό, το οποίο ανήκε σε
μια τρελούτσικη γριά, την κυρία Ντόχερτι. Ήταν ένα
όμορφο μαγαζί, γεμάτο χρωματιστά συρτάρια και σκά-
λες, για την περίπτωση που χρειαζόταν να πιάσεις κά-
τι από ψηλά. Παλιότερα η κυρία Ντόχερτι είχε κωδικο-
ποιήσει τα πάντα με χρώματα. Οι φακές βρίσκονταν
στο πορτοκαλί συρτάρι, οι κιλότες στο ροζ, οι σκόνες
για το πλύσιμο στο γκρι, κάπως έτσι. Αλλά καθώς περ-
νούσαν τα χρόνια, ξεχνούσε ποιο χρώμα αντιπροσώ-
πευε τι κι όλα ήταν στοιβαγμένα φύρδην-μίγδην. Η κυ-
ρία Γκριν γνώριζε το μαγαζί απέξω κι ανακατωτά και
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μπορούσε να σου βρει αμέσως ό,τι κι αν της ζητούσες.
Την κυρία Ντόχερτι την αγαπούσε, αλλά παραδεχόταν
πως η εξασθενημένη της μνήμη και η όρασή της την
καθιστούσαν κάπως αναξιόπιστη. Τύχαινε να ανακα-
λύπτει σαπούνι ανακατεμένο με βρώμη (με αποτέλε-
σμα να έχει τη γεύση φαινόλης) ή ρύζι ανακατεμένο με
ρουλεμάν. Δεν ήταν εύκολη η δουλειά της.

Τα παιδιά έγραφαν πολλά γράμματα στον μπαμπά
τους, όπως και η κυρία Γκριν, κι έπαιρναν για απά-
ντηση ένα δικό του γράμμα, κάθε φορά κι από δια-
φορετικό μέρος. Κάποτε πήραν κι ένα από την Αφρι-
κή και η κυρία Γκριν αναγκάστηκε να πει στα παιδιά
πως ο μπαμπάς τους τουλάχιστον γνώριζε τον κό-
σμο. Τους τελευταίους μήνες, όμως, έγραφαν και ξα-
ναέγραφαν κι απάντηση δεν έπαιρναν.

Εκείνο το πρωινό είδαν τον ταχυδρόμο στην πόρ-
τα τους. Κρατούσε ένα γράμμα. Όλοι ενθουσιάστη-
καν. Αλλά δεν ήταν ο μικρός μπλε φάκελος που συ-
νήθιζε να τους στέλνει ο μπαμπάς τους. Ήταν ένας
φάκελος φτιαγμένος από μια χοντρή κρεμ περγαμη-
νή, το είδος που περιμένεις να δεις σε κάποιο κάστρο.
Τα γράμματα πάνω του ήταν καλαίσθητα και το χαρ-
τί μύριζε κάπως σαν περγαμόντο.

Τα παιδιά κοιτούσαν το φάκελο με περιέργεια και
μαζεύτηκαν γύρω από τη μαμά τους τη στιγμή που
τον άνοιγε.

«Α!» έκανε η κυρία Γκριν και κάθισε σε μια καρέκλα
κοιτάζοντας σαστισμένη το πανέμορφο χαρτί που
μοσχοβολούσε.

�� ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ
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«Τι; Τι;» έκανε η Μέγκσι. «Μπορώ να δω;»
Η μαμά τής έδωσε το γράμμα κι εξήγησε στα άλ-

λα παιδιά πως η Προυνέλα, η αδελφή της (την ξέρεις
καλά εσύ, αλλά ο Νόρμαν, η Μέγκσι κι ο Βίνσεντ δεν
ξέρουν τίποτα), ανησυχούσε για τις βόμβες που έπε-
φταν στο Λονδίνο και θα έστελνε τα δύο της παιδιά
να μείνουν στην εξοχή με τους Γκριν.

Ήταν πολύ ξαφνικό.
Η κυρία Γκριν τα είχε χάσει τελείως, γιατί από τον

καιρό που την είχαν αποκληρώσει είχε δει μια φορά
μόνο την αδελφή της. Η Προυνέλα, που ονομαζόταν
τώρα λαίδη Γκρέι, είχε ταξιδέψει από το Λονδίνο στο
αγρόκτημα με μια γαλάζια Ρολς Ρόις. Όταν έφτασε,
έπαθε τέτοιο σοκ βλέποντας τη λάσπη στην αυλή,
τα ζώα που τη σκάλιζαν και τα γεμάτα μικρόβια που-
λερικά, που αποφάσισε να κατεβάσει το τζάμι από
το παράθυρό της και να χαιρετήσει την αδελφή της
μέσα από την ασφάλεια της Ρολς Ρόις. Αυτή η κίνη-
σή της, όπως καταλαβαίνεις, δεν οδήγησε σε μια ζε-
στή ή αδελφική κουβεντούλα. Έπειτα από λίγο, η
Προυνέλα ανέβασε το τζάμι και γύρισε στο Λονδίνο
για να ξεπεράσει αυτό που είχε δει, την εξαθλίωση
δηλαδή του σπιτιού της αδελφής της. Η κυρία Γκριν
με τη σειρά της είχε βρει αποκρουστικά γελοίο το πα-
νάκριβο αυτοκίνητο και το γεγονός πως η Προυνέλα
φορούσε πρωί πρωί μια ζαφειρένια τιάρα.

Και δεν μπορούσε να φανταστεί πως η αδελφή της
θα έστελνε τα παιδιά της σε ένα μέρος όπως το αγρό-
κτημα Ντιπ Βάλεϊ.

Η ΝΑΝΝΙ ΜΑΚ ΦΙ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΑΜΑΤΑΣ ��
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Αλλά έτσι έδειχναν τα πράγματα.
Η Μέγκσι, ο Νόρμαν κι ο Βίνσεντ ενθουσιάστηκαν.
Καινούριο αίμα! Παιδιά για να παίξουν! Για να τρα-

γουδάνε παρέα! Πλούσια παιδιά που μπορεί και να
έχουν σοκολάτες!

«Πότε έρχονται;» ρώτησε ο Νόρμαν φορώντας τις
μπότες του, που ήταν, ως συνήθως, υγρές από μέ-
σα. (Το σιχαίνομαι αυτό.)

«Την επόμενη Τρίτη», είπε η κυρία Γκριν δένοντας
τα κορδόνια του Βίνσεντ και βάζοντας το παλτό της
για να βγει έξω. «Πρέπει να συμμαζέψουμε».

Το ηµερολόγιο

Θα σταµατήσω εδώ για ένα λεπτό γιατί, για να πω την
αλήθεια, κανένας δεν ενδιαφέρεται για το συγύρισµα.
Ας τους αφήσουµε να τελειώσουν. Τώρα βρέχει κα-
ταρρακτωδώς. Όλα τα παιδιά είναι έτοιµα για τα κο-
ντινά τους πλάνα. Οι καηµένες οι κότες κάθονται πά-
νω στην υποτιθέµενη λάσπη, που γίνεται ολοένα και
πιο λεπτή λόγω της βροχής. Ο Ντέβιλ είναι ακόµη πο-
λύ χοντρός για να δουλέψει και η Μπέριλ κάνει απερ-
γία πείνας. Αν συνεχίσουµε έτσι, δε θα µπορέσουµε
να επιβιώσουµε τους επόµενους τρεισήµισι µήνες.

Η Τζάκι Ντουράν, η ενδυµατολόγος µας, ήρθε για
να µου δείξει τη χακί στολή µου. Η Τζάκι είναι σκέτη
διάνοια. Φοράει τρελά καπέλα και δηµιουργεί όλα αυ-
τά τα πανέξυπνα πράγµατα για τους άλλους, όπως τα κο-

�� ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ

Η οικογένεια Γκριν προσπαθεί 
να επιβιώσει στον πόλεμο αλλά έρχεται αντιμέτωπη 
με ένα σωρό απρόοπτα. Ένας παμπόνηρος θείος 

θέλει να βάλει χέρι στην περιουσία τους, 
τα παιδιά έχουν πεθυμήσει τον πατέρα τους που είναι κάπου 
στο μέτωπο πολεμώντας τους εχθρούς και, σαν το κερασάκι 
στην τούρτα, καταφτάνουν και τα απαίσια ξαδέλφια τους. 

Η ζωή δεν είναι καθόλου εύκολη στο σπιτικό των Γκριν. 
Ευτυχώς που η Νάννι Μακ Φι είναι στο πλευρό τους!

Η φοβερή και τρομερή νταντά μπλέκει 
ξανά σε μια απίστευτη περιπέτεια, σε αυτό το ξεκαρδιστικό 

μυθιστόρημα που βασίζεται στην ομότιτλη ταινία.

¸ ôáéîÝá ëùëìïæïòåÝ óå DVD ëáé Blu-ray� Disc
áðÞ ôè Universal ëáé ôè Sony Pictures Home Entertainment Hellas.
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