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Καλώς ήλθατε στον κόσμο
του Βilly-G. Toν απίθανο κόσμο
ενός φανατικού gamer, που ζει
για να πολεμάει στις μεγάλες
μάχες του Β΄ Παγκοσμίου,
να οργώνει τις λεωφόρους του
Μαϊάμι με ακριβά αυτοκίνητα
και να σκοράρει σε όλες τις καυτές
έδρες των ευρωπαϊκών ομάδων.

Εκτός από το ανελέητο gaming,
ο Billy ζει για να δημιουργεί video
με την κολλητή του φίλη, την Tina,
για το κανάλι τους στο ΥοuTube.
Οι δυο τους θα γνωριστούν με
έναν μοναχικό νέο, τον Alex,
που ήρθε στο σχολείο τους στην
αρχή της σχολικής περιόδου.
Αναζητώντας νέες ιδέες για
το video που θα τους κάνει
διάσημους, οι τρεις έφηβοι
θα βρεθούν στο γκαράζ του
σπιτιού του Alex. Eκεί θα βρουν
ένα παλιό Mini του 1969, που
επισκεύαζε με εμμονή ο πατέρας
του. Παρά τα πέντε χρόνια
ακινησίας, από το διαζύγιο και
την επιστροφή του πατέρα του
Alex στην Αμερική, το αυτοκίνητο
δείχνει να δουλεύει μια χαρά.
Οι φίλοι μας δε χάνουν χρόνο.
Ανοίγουν την γκαραζόπορτα και
ξεχύνονται στους δρόμους του
Χαλανδρίου βιντεοσκοπώντας
τη βόλτα τους. Όλα πηγαίνουν
καλά, μέχρι που ακούγεται
ένας περίεργος θόρυβος, που
τραντάζει το μικρό αυτοκίνητο.
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A Κάτι δεν πάει καλά.
Aναβοσβήνουν κάτι
περίεργα νούμερα
στην ψηφιακή οθόνη.
T Billy, σε παρακαλώ,
μπορείς να μην
τρέχεις γιατί αρχίζω
και τρέμω.
A Δεν τρέμεις εσύ, Τina.
Το σαράβαλο τρέμει.

B Τι είναι αυτός
ο θόρυβος;
Νομίζω
ότι το αμάξι
διαλύεται.

A Δε βλέπω ούτε
τη μύτη μου.
Κρατηθείτε
απ’ όπου μπορείτε.
B Όλα καλά. Μόνο βγήκαμε
απ’ τον δρόμο και σηκώσαμε λίγη σκόνη.

T Ξεκινήσαμε για μια απλή βόλτα
και βρεθήκαμε στα χωράφια.
Βilly, μόλις συνέλθω θα σε τσακίσω!

A Μα πόση σκόνη έχεις σηκώσει;
Δε βλέπω πουθενά τον δρόμο,
ούτε και τα φανάρια.
B Επιτέλους, τα καταφέραμε!
Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
Εγώ έχω στα χέρια μου
το απόλυτο βίντεο.
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Αγαπητοί μου τηλεθεατές.
Καλησπέρα από το Λος Άντζελες,
όπου θα σας παρουσιάσω γι’ άλλη
μια φορά την τελετή απονομής
των βραβείων Όσκαρ. Φέτος
η βράβευση ξεκινά με μια νέα
κατηγορία, αυτή του καλύτερου
gaming video. Αλλά ας πάμε να
δούμε τον φετινό νικητή, που κάνει
αυτή τη στιγμή δηλώσεις.
B Sorry, Ninja, sorry, Tfue,
συγνώμη, Υοrgos,
αλλά ο Billy-G κέρδισε.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους
αυτούς που βοήθησαν να γίνει
αυτό το υπέροχο βιντεάκι
πραγματικότητα. Δεν είναι πολλοί,
είναι ο Alex και η Tina. Πού είστε,
βρε παιδιά, ελάτε εδώ μαζί μου.
Αυτό το βραβείο ανήκει και σ’ εσάς.

T Billy, μπορείς να μου πεις γιατί
κρατάς το κινητό μου σφιχτά
στην αγκαλιά σου κι έχεις
αυτό το χαζοχαρούμενο ύφος;
B Tina, καλή μου Tina,
έλα εδώ κοντά μου.
Αυτό ανήκει και σ’ εσένα.

T Και βέβαια ανήκει σ’ εμένα, αφού
το κινητό μου κρατάς, βρε βλάκα.

Σταμάτα να κάθεσαι σαν AFK και έλα
να βάλουμε μπροστά το αυτοκίνητο.
Όσες φορές κι αν προσπάθησε ο Alex,
δεν έγινε τίποτα.
A Ναι, μάλλον μείναμε από μπαταρία.
B Αυτή τη στιγμή νιώθω Αvailable For
Kisses μόνο και δεν ανησυχώ για
τίποτα. Oύτε για το μικρό σαραβαλάκι
μας, που μου θυμίζει αυτό που
οδηγεί η μάνα μου. Το παρκάρει
πάντα σε κατηφόρα ή φωνάζει
τον πατέρα μου για να το σπρώξει.
Tina, εσύ στο τιμόνι. Εγώ κι ο Alex
θα βάλουμε τα μπράτσα.
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T Εγώ να οδηγήσω; Δε θα είσαι στα
καλά σου. Δεν έχω οδηγήσει ξανά.
B Μην ανησυχείς. Εσύ θα κρατάς το
τιμόνι και μόλις σου πω, θα βάλεις
τη δεύτερη ταχύτητα.
T Και πώς βάζω ταχύτητα;
Δεν το ’χω ξανακάνει.
A Δεν είναι τίποτα δύσκολο.
Πρώτα θα πατήσεις το πρώτο
πετάλι στ’ αριστερά και μετά θα
τραβήξεις τον λεβιέ των ταχυτήτων
προς τα πίσω. Είμαι σίγουρος ότι
θα τα καταφέρεις, Tina.
T Καλά, αφού πιστεύεις ότι θα
τα καταφέρω, ας το δοκιμάσω.
Άλλωστε δε βλέπω πώς αλλιώς
μπορούμε να φύγουμε από
αυτή την ερημιά.
A Ευτυχώς, ο δρόμος είναι λίγο
κατηφορικός, οπότε δε θα είναι
και τόσο δύσκολο.
B Tina, είσαι έτοιμη;
T Mάλιστα, καπετάνιε,
περιμένω το σινιάλο σου.
B Αlex, ξεκινάμε. Σπρώξε με όλη
σου τη δύναμη. Tina, μέτρα μέχρι
το τρία και μετά βάλε ταχύτητα.
T Oχ, τι φασαρία είναι αυτή
που κάνει τ’ αυτοκίνητο;
Τι συμβαίνει;

B Τίποτα δε συμβαίνει. Το όχημα
πήρε μπρος. Τώρα πάτα το φρένο
και κάθισε δίπλα για να οδηγήσω
εγώ. Σας το ’πα ότι δεν είναι κάτι
σοβαρό. Τα παλιά αυτοκίνητα
τα έχουν αυτά. Έλα, Αlex, μπες
κι εσύ μέσα να συνεχίσουμε
την όμορφη βόλτα μας.
T Ήταν όμορφη, μέχρι που μας
έριξες στα χωράφια, Βilly. Τώρα
πάμε πίσω στο σπίτι του Αlex να
βάλουμε το σαράβαλο στο γκαράζ.
7

Lost Gamers 17x24 FIN.indd 7

3/22/2022 7:11:41 μμ

B Μα γιατί το λες σαράβαλο;
Βόλτα με τέτοια αντίκα δεν
κάνουμε κάθε μέρα. Ας περάσουμε
μία κι από την πλατεία.
A Μήπως να ψάξουμε για
βενζινάδικο; Μόλις άναψε
το λαμπάκι της βενζίνης.
B Μας πώς έγινε αυτό; Όταν
ξεκινήσαμε τη βόλτα μας, το
ρεζερβουάρ ήταν σχεδόν γεμάτο.
A Δεν μπορεί, ή θα έχει χαλάσει
ο δείκτης ή θα έχει πρόβλημα
το αυτοκίνητο.

T Λες αυτό να
προσπαθούσε να φτιάξει
ο πατέρας σου τόσα
βράδια στο γκαράζ;
A Tι να σας πω; Aς βρούμε
ένα βενζινάδικο
και μετά βλέπουμε.
B Τώρα, αν σας έλεγα
ότι μάλλον χαθήκαμε,
τι θα λέγατε;
T Eγώ έχω να πω ότι
κάναμε λάθος που σε
αφήσαμε να οδηγήσεις.
B Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί
χαθήκαμε, αλλά κάπου εδώ κοντά
θα έπρεπε να είναι το σχολείο μας.
T Τι σχέση έχει αυτό το μέρος με το
σχολείο μας; Eδώ δεν έχει καν σπίτια.
B Όμως αυτή εκεί πρέπει να είναι
η εκκλησία μας.
A Για πλησίασε πιο κοντά για να δούμε...
T Ναι λοιπόν, αυτή είναι. Εάν στρίψεις
αριστερά στον πρώτο δρόμο, σε πέντε
λεπτά θα είμαστε στην κεντρική
πλατεία του Χαλανδρίου.
B Ωραία, φύγαμε για την πλατεία και
ελπίζω να βρούμε κανέναν γνωστό.
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T Μπα! Ποιον θες να συναντήσουμε,
Βilly; Kάποιον γνωστό σου
youtuber ή καμιά φίλη σου;
B Tόσο καιρό προσπαθούσα
ν’ αυξήσω τη δημοτικότητά μου,
αλλά πλέον δε χρειάζεται.
Μόλις ανεβάσω το βιντεάκι που
έχω στα χέρια μου, όλο το σχολείο
θα μιλάει για μένα.
T Πρόσεξε μην πατήσεις κανέναν
πεζό με το αυτοκίνητο, γιατί τότε
θα μιλάει για σένα όλη η χώρα.
B Πολύ αστείο, Tina. Πες μου τώρα
ότι δεν είμαι καλός οδηγός.
T Κύριε οδηγέ, σε λίγο φτάνουμε.
Καλύτερα να παρκάρεις εδώ
κοντά γιατί σε λίγο δε θα
υπάρχουν θέσεις.
B Βάζεις στοίχημα ότι θα βρω θέση
δίπλα στην πλατεία;
T Mάλλον είναι η τυχερή σου μέρα.
Και μιας και βρήκες θέση, βρες κι
ένα παγκάκι για ν’ αράξουμε.
A Μπορεί να βρήκαμε Θέση, αλλά
παγκάκι δεν βλέπω πουθενά.
Μάλλον θα τα ξήλωσε ο δήμος.
B Και τώρα, Tina, δώσε μου το
κινητό σου. Θέλω να δω ξανά
όλα τα πλάνα που τράβηξες.
T Εδώ είναι το κινητό μου, αλλά
περίμενε λίγο. Περίεργο, δεν έχω
καθόλου σήμα.
B Μα τι συμβαίνει πάλι, ούτε και το
δικό μου έχει σήμα. Πάνω στην ώρα
που θ’ ανέβαζα story;
T Mάλλον θα έγινε κάποιο μπλακάουτ;
A Πάντως κάτι δε μου κάθεται καλά.
Όλη η πλατεία μού φαίνεται κάπως
διαφορετική σήμερα.
B Δεν ξέρω τι θες να πεις, Αlex.
Μπορεί να κάνει λίγη ζέστη
ξαφνικά, αλλά όλα εδώ στην
πλατεία δείχνουν μια χαρά.
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