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που καλύπτει ολόκληρο τοίχο στο δωμάτια του.
Οι γονείς του Σαμ, ένας υδραυλικός και μια βιβλιοθηκάριος,
είναι χωρισμένοι, όπως και χιλιάδων
συνομηλίκων του στις μέρες μας. Με τη διαφορά ότι
και οι δυο τους είναι νέοι, πολύ νέοι, καθώς τον έκαναν
στα ι6 τους, «κατά λάθος». Κι όπως αντιλαμβάνεται
ο αναγνώστης της «Πίκρας» ευθύς εξ αρχής, κάτι
αντίστοιχο ταλανίζει τώρα και τον Σαμ, μια επιπολαιότητα
που μπορεί v' ανατρέψει συθέμελα την πορεία
της ύπαρξης του.
«Η ιστορία της οικογένειας μου», εξομολογείται ο
ήρωας του Χόρνμπι, «επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.
Κάποιος -η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, ο παππούς
μου- ξεκινάει με τη σκέψη ότι θα τα πάει καλά
στο σχολείο και μετά θα πάει ίσως να σπουδάσει, και
μετά θα βγάζει ένα σωρό λεφτά. Ομως, οε κάποια
φάση κάνει μια βλακεία και μετά περνάει την υπόλοιπη
ζωή του ξεπληρώνοντας το σφάλμα που έκανε.
Μερικές φορές φαίνεται πως τα παιδιά θα τα καταφέρουν
καλύτερα από τους γονείς τους. Ξέρεις, ο πατέρας
είναι ανθρακωρύχος ή κάτι παρόμοιο, αλλά ο
γιος καταλήγει να παίζει οε ομάδα A' Εθνικής η κερδίζει
στο "Pop Idol" ή εφευρίσκει το Ιντερνετ. Τέτοιες
ιστορίες οε κάνουν να νιώθεις πως όλος ο κόσμος
έχει αρχίσει να καλυτερεύει. Αλλά στην οικογένεια
μας όλοι σκοντάφτουν στο πρώτο σκαλοπάτι. Ή, για
να λέμε την αλήθεια, ούτε μέχρι τη σκάλα δεν καταφέρνουν
να φτάσουν»...

Σοβαρό θέμα, ανάλαφρος τρόπος
Να, λοιπόν, τι συμβαίνει στην «Πίκρα»: Ο Σαμ,
συρμένος με το ζόρι από τη μητέρα του οε ένα πάρτι
που δίνει ένα καλοστεκούμενο ζεύγος πανεπιστημιακών,
γνωρίζει την κόρη τους, την Αλίσια, τα
«φτιάχνουν», και σε διάστημα λίγων ημερών χάνουν
μαζί την παρθενιά τους. Ούτε οι ταξικές τους διαφορές
ούτε το μυστήριο που αποτελεί ακόμη ο ένας
για τον άλλο στέκονται εμπόδια για v' απολαύσουν,
με εντατικούς μάλιστα ρυθμούς, τις ηδονές που μόλις
ανακάλυψαν ότι υπάρχουν.
Κι ενώ κατά κανόνα παίρνουν τα μέτρα τους, σπάει
ο διάολος το ποδάρι του, η Αλίσια μένει έγκυος και
τα περιθώρια για έκτρωση στενεύουν. Την ώρα ακριβώς
που ο Σαμ συνειδητοποιεί ότι δεν θέλει να μοιραστεί
κι ολόκληρο τον βίο του μ' αυτήν την κοπέλα,
έρχεται αντιμέτωπος με τον χειρότερο εφιάλτη
του: Τι τον περιμένει, άραγε, αν κρεμαστεί «στον
βράχο των ευθυνών» του;
Γι' άλλη μια φορά, ο Νικ Χόρνμπι υπογράφει μια
κωμωδία καταστάσεων, θίγοντας σοβαρά ζητήματα
Της ΓΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ (spapa@enet.gr)
μ' ανάλαφρο τρόπο. Οπως αντιλαμβάνεται κι ο ήρωας
του, ψάχνοντας σχετικές πληροφορίες στο Coogle,
οι εγκυμοσύνες εφήβων κάνουν θραύση στη Βρετανία
και το 8ο5έ των νεαρών πατεράδων, στο διάστημα
μονορούφι απ' τους πάντες. Πόοω μάλλον από γονείς
Ο
απόφοιτος του Κέμπριτζ που αναζωπύρωσε
μιας δεκαπενταετίας, χάνουν τελείως την επαφή
που παρακολουθούν τη σεξουαλική ωρίμανση
τον έρωτα των Βρετανών για το ποδόσφαιρο
των παιδιών τους από κοντά και τρέμει το φυλλοκάρδιμε το παιδί τους.
(«Ο πυρετός της μπάλας»), ο πρώην δάσκαλος
Ωστόσο, στην «Πίκρα» ο Σαμ και η Αλίσια έχουν
τους μήπως κι αυτά δεν διαχειριστούν συνετά
που έδωσε φωνή στους ανώριμους κι ευάλωτους
την τύχη να περιβάλλονται τόσο στα σπίτια όσο και
τριαντάρηδες-θύματα της μεταφεμινιστικής
τα ένστικτα τους.
στα σχολεία τους από ενήλικους που στέκονται πλάι
Αφηγητής στο «Πίκρα» είναι ο δεκαεξάχρονος Σαμ,
εποχής μας («High fidelity»), ο συγγραφέας που επιστράτευσε
το χιούμορ του για να εξερευνήσει ανθρώπινεςένας μάλλον μέτριος αλλά φιλότιμος μαθητής με κλίση τους και τους βοηθούν να προχωρήσουν. Οντως, ο
σχέσεις που απέχουν μίλια από το ιδανικό μοντέλο προς τα καλλιτεχνικά, ένα ήσυχο κατά βάθος παιδί «βράχος των ευθυνών» είναι μεγάλος, αλλά ο ορίζοντας
και των δυο -επαγγελματικός κι ερωτικόςμένει
που λατρεύει το σκέιτμπορντ όσο τίποτε άλλο. Μοναδικό,
ζωής («Για ένα αγόρι»), ο δημοφιλής και στα
ανοιχτός. Κι η περιπέτεια τους, όπως έγραψε
άλλωστε, ίνδαλμα του είναι ο αμερικανός
μέρη μας ΝικΧόρνμπιεπιστρέφει.
οτους «Times» η ομότεχνη του Χόρνμπι, Αμάντα
άσος του σκέιτ Τόνι Χοκ, του οποίου τη βιογραφία
Τι κι αν το καινούριο του μυθιστόρημα έχει ως
Κρεγκ, είναι ικανή να λειτουργήσει για τους
μελετά λες κι είναι η Βίβλος.
πρωταρχικούς αποδέκτες τους έφηβους; To «Πίκρα»,
έφηβους αναγνώστες ως το πιο αποτελεσματικό
Κι όποτε πάει κάτι στη ζωή του στραβά, στον Χοκ
όπως αποδόθηκε στα ελληνικά το «Slam» (μετ. X.
αντισυλληπτικό! Ο
σπεύδει να το εξομολογηθεί, στην αφίσα του δηλαδή,
Γιαννακοπούλου, εκδ. Πατάκη), μπορεί να διαβαστεί
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Ο Νικ Χόρνμπι επιστρέφει με μια πικρή
κωμωδία καταστάσεων γύρω από τα διλήμματα
που καλείται να αντιμετωπίσει ένας ι6χρονος

www.clipnews.gr

