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Τ. Γ. Μπ.
Τριξ
Τρξι
Μπ ατριξ
Μικρ Τρξι
Τραγικ Τρξι
Τυφνας Τριξ
ρικα Τζ ιν
Μερικ ς φορ ς δυσκολεοµαι να θυµηθ ποια ταν η πραγµατικ Τριξ Γιχανσον-Μπελ.
Αργ" τη νχτα, ταν δεν µπορ να κοιµηθ, κοιτ"ζω τα
πρ"γµατα της Τριξ που χω φυλαγµ να σε µια βαλτσα κ"τω απ το κρεβ"τι µου. Μια σφεντνα, µερικ ς φωτογραφες, να σκισµ νο µπλουζ"κι µε το σλγκαν «Τροφ για τον
Κσµο». χω ακµα αποκµµατα εφηµερδων µε ττλους
που γρ"φουν: «ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΚΡΗ ΤΡΙΞΙ;», «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΣΑΤ ΡΟΥΜ ΤΗΣ ΤΡΙΞΙ», «Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΤΡΙΞΙ:
ΤΗΝ ΕΝΟΙΑΖΕ ΠΟΥ ∆Ε ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ». Και ακµα:
«ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΥ∆Ι ΜΟΥ; ΑΓΩΝΙΑ Η
ΗΘΟΠΟΙΟΣ».
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&λα αυτ" µε κ"νουν να τη νοσταλγ, αλλ" η Τρξι που
ξερα εγ δε βρσκεται πουθεν" µ σα σ’ αυτ".
Μνο τ σσερα πρσωπα ξ ρουν την αλ θεια για κενο το
καλοκαρι. Η συµµορα. Η οµ"δα. Η πιο παρ"ξενη παρ α
εφ βων που µαζετηκε ποτ για να διαπρ"ξει να γκληµα.
Ρξε µια µατι" και πες µου τη γνµη σου.
ΤΖΕΪΝΤ ΧΑΡΤ. Αµερικανδα, ψηλ , µορφη, µελλοντικ

σοπερ µντελ (σµφωνα µε την δια την Τζ ιντ Χαρτ). Πολ αγαπητ στα αγρια και η καλτερη φλη τ ς...

ΧΟΛΙ ΝΤΕ ΒΡΙΣ. ∆υνατ , κακοντυµ νη και π"ντα βιαστικ .

Απ ττε που νκησε να αγρι στην π"λη σµα µε σµα, τη
φων"ζουν «Χαλκ» – αν και χι µπροστ" της. Πολ αγαπητ στους καθηγητ ς και πρην εχθρς το...

ΜΑΡΚ ΜΠΛΙΣ. Απαλ" σια µαλλι", σπορτφ, µε το εδος της

αριστοκρατικ ς προφορ"ς που σου ρχεται να του πετ"ξεις
κ"τι στα µοτρα. Ο Μαρκ θεωρε τον εαυτ του φοβερ τπο. Στην πραγµατικτητα, εναι πολ αγαπητς σε λους
µ σα στην τ"ξη µας εκτς απ...
Εµ να. ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΤΣΕΡΤΣ, πιο γνωστς ως «Γουκι», απ
ττε που κ"ποιος αποφ"σισε τι ξ ρω τσο πολλ" για δι"φορα πρ"γµατα που εµαι σαν ζωνταν Γουικιπντια
(Wikipedia). Ο Μαρκ µε φων"ζει «αδερφ », χι µε τρπο
ρατσιστικ αλλ" οτε και καθαρ" φιλικ. Παρ" το χρµα
µου –εµαι απ τους ελ"χιστους µαρους µαθητ ς στο ιδιωτικ σχολεο µας, το Κ"θκαρτ Κλετζ– εµαι ο Κριος Απαρατ ρητος. Αν χω να ταλ ντο, αυτ εναι να µ νω αρα-
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τος. Σε κ"θε οµαδικ φωτογραφα εγ εµαι αυτς που στ κεται µισοκρυµµ νος πσω πσω. Μπορ να µπω σε να δωµ"τιο και καν νας να µην καταλ"βει τι βρσκοµαι εκε.
Να ’µαστε, λοιπν, η συµµορα του Τυφνα Τρξ: η Τριξ,
η Τζ ιντ, η Χλι, ο Μαρκ και ο Γουκι. Για να καλοκαρι
λοι εµες µασταν εναντον του κσµου. Οι ζω ς µας περιστρ"φηκαν γρω απ να γεγονς – να γκληµα, θα µποροσε να πει κανες– που του δσαµε το κωδικ νοµα «Η
Εξαφ"νιση».
Την ηµεροµηνα της Εξαφ"νισης την επαµε «Ηµ ρα Ε».
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Η µ έ ρ α Ε – 87

°OÀIKI
Π"ρτε µια βαθι" αν"σα. Εναι η πρτη µ ρα του καλοκαιρινο τριµ νου στο Κολ γιο Κ"θκαρτ. Σ’ αυτ το µ ρος οι
γονες που χουν οικονοµικ "νεση στ λνουν εσκλειστα
τα αγρια και τα κορτσια τους, ηλικας µεταξ δεκατριν
και δεκαεφτ" ετν. Βρσκεται στην εξοχ (εναι κοντ" σε
δ"σος, χει τµ µα επιστηµν, γ πεδο κρκετ µε υπστεγο
και ,τι "λλο θελ σεις) στο τ λος ενς µακριο δρµου.
&ταν οι µαθητ ς επιστρ φουν στο σχολεο, µια ολκληρη
στρατι" απ τζιπ 4 × 4 τσουλ"ει επιθετικ" στον δρµο, σηκνοντας πολλ σκνη. Θυµζει πλεµο, εισβολ – Η Εισβολ των Πλοσιων και Βιαστικν Κηδεµνων.
Στο Κολ γιο Κ"θκαρτ τους αρ σει να προσποιονται
πως χουν ιστορα. Το κολ γιο χει µ χρι και δικ του λατινικ ρητ: «Vade in Victoria», που σηµανει π"νω κ"τω «Να
Κερδζεις Π"ντα», χει ναν ανυπφορο σχολικ µνο, τη
δικ του παλιοµοδτικη φρασεολογα (η δικ µας τ"ξη ονοµ"ζεται, για λγους "γνωστους σε λους, «Η Αποµ"κρυνση»), χει κι ναν διευθυντ που ονοµ"ζεται κριος Γκρφιθς – "τοµο επσης γνωστ ως «Γκρφο», «το Γκριφν», και
κ"µποσα ακµα παρατσοκλια που δε θ λετε να ξ ρετε.
&ταν πρωτοφτ"νεις στο Κ"θκαρτ, το Γκριφν σο κ"νει
µια µικρ δι"λεξη για το κατ" πσο οι Καθκαρτιανο (συγγνµη, τσι µας φων"ζουν, τι να κ"νουµε) εναι µοναδικο.
«Το Κολ γιο Κ"θκαρτ εναι η µηχαν που θα σας εφοδι"σει
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µε σα χρει"ζεστε για να πορευτετε στη ζω » µας λ ει. «Αν
σασταν αυτοκνητα, νας Καθκαρτιανς θα µποροσε να
εναι µια Φερ"ρι µια γρ γορη και πολυτελ ς BMW. Κ"ποιοι απ εσ"ς µπορε να γνουν µια κορυφαα ?στον M"ρτιν. Αυτ που δε θα γνετε ποτ –και σας το υπσχοµαι
αυτ, µαθητ ς του Κ"θκαρτ– εναι να φτηνι"ρικο Φορντ
Mοντ ο».
Εχα ακοσει αυτ" τα λγια κατ" τη δι"ρκεια της πρτης µου βδοµ"δας στο Κ"θκαρτ και την δια στιγµ θελα
να ανοξει η γη και να µε καταπιε. @µουν πεπεισµ νος πως,
µε κ"ποιο τρπο, ο διευθυντ ς µε εχε δει να καταφτ"νω
στο κολ γιο για πρτη φορ" και εχε ανακαλψει το φρικτ
µου µυστικ: Οι γονες µου οδηγον να Mοντ ο.

∫YƒπO™ ¡A´∆∑∂§ «°∫ƒIºO» °∫ƒIºπ£™
Λυποµαι αλλ" αδυνατ να σχολι"σω τα γεγοντα που
οδ γησαν στην εξαφ"νιση της πρην µαθ τρι"ς µας Μπ ατριξ Γιχανσον-Μπελ. Παρ’ λα αυτ", πρ πει να επισηµ"νω πως το συµβ"ν διαδραµατστηκε κατ" τη δι"ρκεια των
καλοκαιρινν διακοπν και τι το κολ γιο δεν µποροσε
να ελ γξει τη συµπεριφορ" της µαθ τριας οποιουδ ποτε
"λλου µαθητ εκενη την περοδο.
Το Κ"θκαρτ κατ χει πολλ" και σπουδαα ρεκρ ακαδηµαϊκν και αθλητικν διακρσεων και βρσκεται σταθερ"
στην κατηγορα των καλτερων ιδιωτικν σχολεων. Περηφανευµαστε πως αποτελοµε να σχολεο που νοι"ζεται.
∆ε θα κ"νω περαιτ ρω σχλια.
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°OÀIKI
Το τι κ"νουν οι γονες σου –πσο δι"σηµοι εναι, πσα χρ µατα χουν, αν γενικ" εναι γνωστο χι– στο Κ"θκαρτ
αποτελε δεγµα κρους και συντελε στη γενικ αποδοχ .
Η µητ ρα µου εναι βιβλιοθηκονµος, ο πατ ρας µου λογιστ ς. Κανες δεν τους γνωρζει. Στο Κ"θκαρτ αυτ µε κ"νει
σαν ζητι"νο, αρατο. Η Τριξ Γιχανσον-Μπελ αν κε στην
τ"ξη των εκατοµµυριοχων. Η µαµ" της ταν ηθοποις και
µε το παρουσιαστικ που εχε θα µποροσε να τη θεωρ σει
κανες µια πιο µορφη µεγαλτερη αδερφ της Τριξ. Ο πατρις της ταν αθλητικς ατζ ντης που κανε παρ α µε ποδοσφαιριστ ς, µε τενστες, µε οδηγος αυτοκιν των αγνων ταχτητας και µε πολλος "λλους.
Η Τριξ αν κε στους δηµοφιλες – π γαινε π ρα δθε µε
τη ζωηρ και υπερβολικ" σγουρη για τον εαυτ της Χλι
ντε Βρις και την κοιτ"ξτε-λοι-πσο-µορφη-εµαι Τζ ιντ
Χαρτ. Λγο καιρ αργτερα, ταν την πρσεξα περισστερο, συνειδητοποησα πως η Τριξ βρισκταν π"ντα εκτς τπου στο Κ"θκαρτ. Εχε κοντ" µαρα µαλλι" και το πρσωπο κ"ποιας που σουν σγουρος τι ταν πολ πιο δυνατ
απ’ σο υποδ λωνε το εθραυστο παρουσιαστικ της.
@ταν σαν µια θυµωµ νη νερ"ιδα. Μια πολ θυµωµ νη
νερ"ιδα.

∆ZE´NT
Τι θµωνε την Τριξ;Τα π"ντα σχεδν. &ταν ο λιος λαµπε,
και κ"ποια ωραα µουσικ ακουγταν απ το ραδιφωνο,
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και ο κσµος σο φαινταν ωραος για λγα λεπτ", η Τριξ
ταν αυτ που θα επισ µαινε πως το φαγητ που εχαµε µλις π"ρει απ το κυλικεο του σχολεου θα µποροσε να συντηρ σει να χωρι στην Αφρικ για µα ολκληρη βδοµ"δα, θα ρωτοσε αν συνειδητοποιοσαµε πως 5,67 εκατοµµρια παιδι" ( µ πως ταν 7,56;) π γαιναν στα κρεβ"τια
τους πεινασµ να κ"θε βρ"δυ.
Εντ"ξει, αφο σε ευχαριστε, χ"λασ µας τη δι"θεση.
∆ε λ ω πως αυτ" τα θ µατα δεν εναι σηµαντικ", αλλ"
υπ"ρχει για λα η σωστ ρα και ο κατ"λληλος τπος, τσι
δεν εναι; Μερικ ς φορ ς, η Τριξ ταν τσο… εκτς τπου
και χρνου.

ÃO§π
@ταν η κολλητ µου αλλ", µεταξ µας, ο τρπος που η Τριξ
διακσµησε το δωµ"τι της την πρτη µ ρα του τριµ νου
"γγιζε τα ρια του τροµακτικο. Κατ" τη δι"ρκεια των διακοπν εχε µαζ ψει λες εκενες τις φωτογραφες και τις
αφσες των πεινασµ νων παιδιν στην Αφρικ , µε τις φουσκωµ νες κοιλι ς και τις µγες που πετοσαν γρω απ τα
µεγ"λα πεινασµ να τους µ"τια. Οι πιο πολλο β"ζουµε
στους τοχους µας ευχ"ριστα πρ"γµατα –φωτογραφες απ
φ"λαινες κι απ αστ ρες του κινηµατογρ"φου και (αν εσαι
η Τζ ιντ) αφσες νεανικν συγκροτηµ"των–, χι µως η
καλ σου η Τριξ. πρεπε να µεταµορφσει το δωµ"τι της
σ’ να µνι µουσεο της παγκσµιας µιζ ριας.

15

02.KEIMENO 13-01-10 14:37 ™ÂÏ›‰·16

°OÀIKI
Στη δι"ρκεια των διακοπν του Π"σχα, αναµεταδθηκε
απ την τηλεραση νας φιλανθρωπικς τηλεµαραθνιος
που οι τηλεπαρουσιαστ ς εµφανζονται µε ωραα εφαρµοστ" ροχα και οι πλοσιοι ποπ σταρ λ νε σε λους πως πρ πει να δσουν τα λεφτ" τους σε φιλανθρωπες. Η µαµ" της
Τριξ, η γνωστ ηθοποις, εχε συµµετ"σχει σε κ"ποια διοργ"νωση µδας που µ"ζεψε να σκασµ λεφτ".
Κι αυτ ταν πρ"γµατι κ"τι – κ"τι που αποτρ λανε την
Τριξ. &ταν επ στρεψε στο Κ"θκαρτ, δε µιλοσε για τποτα
"λλο εκτς απ το πσο προνοµιοχοι εµαστε λοι εµες
εδ, πως εµαστε µνο να µ"τσο πλουσιπαιδα (κοτα
ποιος µιλ"ει, Τριξ), και πως πρεπε να κ"νουµε κ"τι.
Κ"ντε τη διαφορ", επε. Στο χ ρι µας ταν να κ"νουµε τη
διαφορ".
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