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ΣΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ – DOWN BY LAW 
Από ηηο παιηέο ζπνπδαίεο ηαηλίεο ηνπ Σδηκ Σδάξκνπο, πνπ ηνλ θαζηέξωζαλ ζαλ έλα από ηνπο 
ζεκαληηθόηεξνπο δεκηνπξγνύο ηεο επνρήο ηνπ. Έλα θωκηθό/δξάκα πνπ πεξηγξάθεη ηελ γλω-
ξηκία θαη ζπκβίωζε ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ραξαθηήξωλ ζηηο θπιαθέο ηεο Λνπηδηάλα. Αλάκεζα 

ζηνπο πξωηαγωληζηέο δεζπόδεη ε παξνπζία ηνπ κεγάινπ Ιηαινύ θωκηθνύ Ρνκπέξην Μπειίλη 
 

 
 

Ο Σδαθ θαη ν Ζαθ είλαη δπν ηαιαίπωξνη πνπ ηελ «έρνπλ παηήζεη» γηα ηα θαιά. Σνπ Σδαθ, κα-
ζηξωπνύ ην επάγγεικα, ηνπ πιάζαξαλ κηαλ αλήιηθε θαη ηνλ «θάξθωζαλ» γηα λα ηνλ πηάζεη 
ε αζηπλνκία επ' απηνθώξω. Σνπ Ζαθ, άλεξγνπ πξώελ ληηζθ ηδόθεϊ ζε ξαδηνθωληθό ζηαζκό, 
ηνπ πιαζάξνπλ έλα απηνθίλεην κε έλα πηώκα ζην πνξηκπαγθάδ, όηαλ ήηαλ ηειείωο κεζπ-

ζκέλνο. Οη δπν ηνπο θαηαιήγνπλ ζην ίδην βξώκηθν θειί ζε κηα θπιαθή ζηε Νέα Οξιεάλε. Α-
κέζωο ζπκθωλνύλ όηη δελ ρωλεύνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη απνθαζίδνπλ λα κελ κηινύλ κεηα-
μύ ηνπο. Εθεί παξνπζηάδεηαη ν Ρνκπέξην, έλαο Ιηαιόο κεηαλάζηεο πνπ δελ κηιάεη θαιά αγ-

γιηθά, θαη επαλαιακβάλεη όπνηα έθθξαζε πηάζεη ην απηί ηνπ. ε αληίζεζε κε ηνπο δπν, ν Ρν-
κπέξην είλαη αιεζηλόο θαθνπνηόο, αθνύ ζθόηωζε θάπνηνλ κε κηα κπάια ηνπ κπηιηάξδνπ πνπ 

ηνπ πέηαμε ζην θεθάιη. 

«Οη ηαηλίεο ηνπ Σδηκ Σδάξκνπο είλαη ε επηηνκή ηνπ ζηλεθηιηθνύ coolness, θάπνπ κεηαμύ ηνπ 
ζηλεκά ηνπ δεκηνπξγνύ θαη ηνπ θαιιηηερληθνύ mainstream. Σν «ηελ Παγίδα ηνπ Νόκνπ» α-
πνηειεί ηελ ηξίηε ζθελνζεηηθή δνπιεηά ηνπ Ακεξηθαλνύ ζηηιίζηα, ζηελ νπνία είρε ηελ επθπΐα 
λα ελώζεη ηνπο βηξηνπόδνπο κνπζηθνύο Σνκ Γνπέηηο θαη Σδνλ Λνύξη κε ηνλ... ππεξθηλεηηθό 

Ιηαιό θωκηθό Ρνκπέξην Μπελίλη. Οη ηξεηο ηνπο απαξηίδνπλ κηα παξέα επαγγεικαηηώλ losers 
(!) πνπ γηνξηάδνπλ ην εθήκεξν ηεο ύπαξμεο κε έλα ξέθβηεκ ηνπ ακεξηθαληθνύ νλείξνπ, κε 

θόλην ηα αραλή ηνπία ηεο κειαγρνιηθήο ακεξηθαληθήο ελδνρώξαο. Μαύξν ρηνύκνξ, επξεκα-
ηηθό ζελάξην θαη αμέραζηεο ζθελέο ζε κία από ηηο θαιύηεξεο ζηηγκέο ηνπ αλεμάξηεηνπ ακεξη-

θαληθνύ ζηλεκά». 
«Αζπξόκαπξν, αλεζπρεηηθά αθαηξεηηθό θαη κε ζαθείο ππεξξεαιηζηηθέο πηλειηέο, ην ηξίγωλν 
πνπ ζρεκαηίδνπλ ζην ίδην θειί νη δπν Ακεξηθάλνη (ν ληαβαηδήο θαη ν dj) θαη ν θιύαξνο Ιηαιόο 
κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη ωο εηξωληθή κίλη ζπνπδή πάλω ζηελ πνιηηηζκηθή ζρέζε Ακεξηθήο – 
Επξώπεο. Ή, απιώο, ωο κπζηαγωγηθό νδνηπνξηθό ζε κηα έξεκε ελδνρώξα, όπνπ όινη νη 

δξόκνη αξγά ή γξήγνξα νδεγνύλ ζηελ κνλαμηά». 
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