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Najpogosteje zbrana in najbolj diskutirana sodobna legenda, "Izginotje avtoštoparja", je pravzaprav
izjema v okviru pravila urbanih legend, po katerih se one ne ukvarjajo z nadnaravnimi pojavi. Pravzaprav
bi morda bilo bolje govoriti o tej mednarodni zgodbi kot o delu stalne tradicije nadnaravnih legend kot pa
o "urbani legendi" v običajnem smislu. Bistvo te zgodbe se je več ali manj ohranilo v stotinah zbranih
različicah; vključuje skrivnostni lik, ki avtostopa do dogovorjenega namembnega kraja, nato pa izgine iz
premikajočega se avtomobila. Včasih je avtoštopar najprej izrekel nek čuden ali preroški komentar,
pogosto je njegova podobnost duhu potrjena, ko ga voznik vpraša za naslov ali ko vidi fotografijo ali neki
drugi potret avtoštoparja. Za sliko se izkaže, da prikazuje dolgo umrlega sorodnika, ki je umrl v prometni
nesreči na istem mestu na katerem se je pojavil avtoštopar. V tipični ameriški različici je avtoštopar
mlada ženska v svetli svečani obleki, ki si izposodi plašč ali jopico od voznika, nato izgine, a
identificirajo jo po portretu. Ona "vrne" izposojeno obleko tako, da jo pusti na svojem grobu, da bi jo
voznik našel.
Ena od najstarejših in najbolj pogosto ponavljanih urbanih legend, Izginjajoči avtoštopar (The Vanishing
Hitchhiker), se pojavlja v mnogih različicah. Najbolj priljubljena različica vključuje človeka, ki pobere
mladega avtostoparja (običajno dekle) na samotni podeželski cesti. On jo odpelje domov, ko pa se obrne,
da se poslovi, ugotovi, da je ona nerazložljivo izginila iz zadnjega sedeža avtomobila. Človek, zmeden,
pozvoni na vrata v hiši, nato izve, da je dekle mrtvo že leto dni, umrla je na kraju, kjer jo je popral tisto
noč. Obstaja več različic te zgodbe, segajo tako daleč, da starejše različice potekajo na konjih ali v zaprtih
vagonih.

Vpišite v YouTube Teresa Fidalgo, obstaja posnetek na katerem je domnevno ona.
Obstaja veliko različic te legende...

Različica 1

Noč. Močan dež. Mladenič vozi avto po cesti, ki pelje skozi gozd. Nenadoma je ob cesti zagledal dekle,
ki je počasi šla v smeri, v kateri se je vozil mladenič. Povsem premočena je v preprostih korakih
preskakovala luže na cesti, nato pa se je takoj obrnila proti žarometom prihajajočega avtomobila.
Mladenič je ustavil avto in ponudil dekletu prevoz, ko je vstopila v avto, ji je dal suknjič, da si ga obleče.
Dekle je bilo zelo vljudno, zato se je mladenič odločil, da jo odpelje do njene hiše.
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Ko sta, po dvajsetih minutah, prišla do ene stare hiše, za katero je sopotnica dejala, da je njeno
prebivališče, se je zahvalila za vožnjo, se nasmehnila in izstopila iz avtomobila. Mladenič odide proti
svojemu domu in spostoma se spomni, da je njegov suknjič ostal pri neznanem dekletu - odloči se, da gre
naslednji dan ponj.
Ko je naslednje jutro potrkal na vrata razpadajoče hiše, je pričakoval, da bo ponovno zagledal mlado
dekle, ki jo je sinoči vozil. Vendar pa, vrata mu odprla stara ženska in ga vprašala kaj želi. Ko jo
mladenič prosi, da pokliče svojo hčerko, oziroma dekle, ki živi v hiši, se je starka takoj postala žalostna in
povabila mladeniča, da vstopi. Takoj ko je vstopil je na kaminu zagledal fotografijo dekleta, ki jo je
včeraj zvečer pospremil do doma. Ženski, ki je med tem časom postregla, je vprašal kje je dekle iz slike.
Ženska mu je pojasnila, da je dekle umrlo pred desetimi leti.
- Včeraj je bila obletnica smrti, je dejala.
Presenečen mladenič je ostal brez besed. Ženska ga je prijela za roko in ga odpeljala na dekletov grob, ki
je bil v zadnjem delu okoliških vrtov. Na grobu se nahajal suknjič. Uganete kateri.

***
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Različica 2

Neke temne jesenske noči sta se dva mladeniča vozila po mestu … ni bilo nikogar, pa sta se odločila
narediti krožno vožnjo z avtomobilom od Brcanske M*, prek Irca*, pa na Južno Magistralo* in nazaj v
Solino* domov … tako sta se vozila, mesto je bilo mirno, nikogar ni bilo na ulici, kot da so vsi spali…
Prišla sta do glavne avtobusne postaje v Tuzli in v njeni bližini videla dekle, kako stoji vsa gola brez
česarkoli na sebi … bilo jima je malo čudno, a sta se odločila da se ustavita … eden je odprl okno
avtomobila in jo vprašal, zakaj stoji tukaj gola, ker je bilo zunaj zelo hladno … dekle jima je povedalo, da
so jo neki fantje posilili in oropali, ji vzeli vse in še obleko…
Fanta sta se se je usmilila in sta izstopila iz avta … en fant ji je dal svoj suknjič, da se je lahko oblekla …
da ji ne bi bilo hladno in da ne bi bila gola … vprašala sta jo, kje stanuje, a ona jima je povedala, da je iz
SI Sela* … vprašala sta jo ali želi, da jo odpeljeta domov … ona je pristala na to … vozili so se tako po
južni magistrali in se pogovarjali o tem, kaj se ji je zgodilo…
Ko so končno prišli do njenega prebivališča … se je ona obrnila k fantu, da mu vrne suknjič, a ji on
odvrne, da naj vzame suknjič, pa bo on naslednji dan prišel ponj … pokazala jima je kje živi in odšla …
onadva sta ravno tako odšla domov … nista mogla verjeti kaj sta videla to noč … toda bila sta vesela, da
sta pomagala nesrečnemu dekletu…
Naslednji dan sta se odločila, da gresta po suknjič … prišla sta pred hišo tega dekleta in odšla na njena
vrata … na vrata je prišla neka ženska in vprašala sta jo ali je tisto dekle, ki sta jo sinoči pripeljala domov,
njena hčerka … ženska, še vedno zmedena, jima je dejala »moja hčerka je umrla prejšnje leto, posilili so
jo in pretepli, ni živa kot govorita vidva« …
Fant je rekel, da je to nemogoče, »jaz sem sinoči da njej suknjič, tukaj sva jo odložila in jaz sem sedaj
prišel po suknjič« … ženska jima je dejala naj se ne delata neumne in če ji ne verjameta, naj gresta na
njen grob in se sama prepričata, da je mrtva … tako sta se tudi odločila, ker sta vedela kako je ime
dekletu, saj jima je sama povedala.
Ko sta prišla na njen grob, nita mogla verjeti … oba sta prebledela … na spomeniku groba je bil obešen
suknjič enega od fantov … nista mogla verjeti, gledala sta eden drugega in nista mogla govoriti … odšla
sta od tam, a tisto kar se je zgodilo po tem, je žalostno …
Fant, ki je dekletu dal jakno se nekaj dni kasneje ubil, ker ni mogel verjeti, a drugi fant je ostal brez glasu,
nikoli več ni spregovoril od dne, ko je na spomeniku groba videl suknjič svojega prijatelja…
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*lokacije v območju Tuzle

***

Različica 3

Urbana legenda o mladem dekletu ob cesti, ki je šla na ples in fantu, ki ji ponudi vožnjo v svojem avtu.

Fant in njegov prijatelj sta šla na ples, vozita se po osamljeni podeželjski cesti. Videla sta mlado dekle, ki
stoji ob strani ceste s palcem navzgor. Ona ju je prosila, če bi jo odpeljala dpmov, vendar sta ji povedala,
da gresta na ples.
Vprašala sta dekle, če bi tudi rada šla in je sprejela njuno vabilo. Tako so vsi bili v avtomobilu in je
sedela na zadnjem sedežu. Bila je zelo mrzla noč in si je sposodila enega od njunih plaščev.
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Plesali so vso in ko je bilo konec, je prosila, naj jo odpeljeta domov. Tako so se odpeljali do njene hiše, se
ustavili in je izstopila ven. Nenadoma se je eden od fantov spomnil, je skoraj pozabil, da jo zaprosi za
svoj plašč. Njegov prijatelj je dejal: »Počakajte do jutri. Midva se bova vrnila.«
Naslednje jutro sta se fanta vrnila iskat dekle. Doma sta našla zelo staro žensko, njeno mamo. Dejala je,
da je dekle bilo njena hči, ona pa je mrtva že 12 let. Umrla je v prometni nesreči na istem mestu. Starka je
opozorila na pokopališče nižje po cesti.
Fanta ji nista verjela in sta šla na pokopališče in sta pogledala naokrog. Potem sta videla plašč položen
čez nagrobnik. V nagrobnik je bilo vrezano ime dekleta in datum njene smrti je bil ta dan natanko pred 12
leti.
Ta vrsta fantomskega avtostoparja je tudi v urbani legendi San Antonio Ghost Tracks.

Galerija: Izginjajoči avtoštopar
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