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Addamsovi

GOMEZ ADDAMS
Gomez Addams je pater familias družine Addams in multimilijonar. Na mesec za cigare porabi najmanj tisoč 

dolarjev, rad nosi ekstravagantne črtaste obleke in žepno uro in obvlada metanje nožev. Rad zapravlja svoj denar, 

ki ga je podedoval ali pridobil z ekscentričnimi investicijami. Po svetu ima v lasti razna podjetja in parcele, med 

drugim močvirje, krokodiljo farmo, tovarno nagrobnikov in rudnik urana. Na Forbesovi lestvici najbogatejših fik-

tivnih junakov je leta 2007 s premoženjem, ocenjenim na dve milijardi, pristal na dvanajstem mestu. Njegova žena 

Morticija je ljubezen njegovega življenja, ki ga je iz bolehnega študenta prava (še danes rad izgublja na sodišču) 

spremenila v zdravega patriarha, ki obvlada žongliranje, do neke mere pa tudi akrobatiko. 

MORTICIJA ADDAMS
Morticija (v izvirniku Morticia) Addams je mati in resnična glava družine. Njena družina izhaja iz Salema,  

Massachusetts, kjer so v 17. stoletju radi obešali čarovnice. Preden je prevzela možev priimek, se je pisala Frump. 

Ime je dobila po besedi mortician, pogrebnik. Rada nosi ozke črne obleke z globokim izrezom, rada ima strupene 

in mesojede rože in se ne smehlja. Namesto pudra uporablja pecilni prašek. Pleše čudne plese in tango in igra na 

šamisen, japonsko glasbilo, podobno kitari. Ima namišljeno mačko. 
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SREDA ADDAMS
Sreda (v izvirniku Wednesday) Addams je v mjuziklu Gomezov in Morticijin starejši, v TV-seriji pa mlajši 

otrok. Ima dve dolgi črni kiti, šest prstov na nogi in resting bitch face, v MGL pa tudi pirsing v nosu. Nosi krat-

ke črne obleke in črne žabe. Rada ima orožje (zlasti samostrele), zelo je močna in lahko pretepe očeta. Brata  

Bucka muči z raznimi mučilnimi napravami, pleše balet in redi pajke. Ko je bila otrok, je bila njena najljubša 

igrača brezglava punčka Marija Antoaneta. Njena najljubša sorodnica je prateta Kalpurnija, ki so jo leta 1706 

sežgali na grmadi. 

BUCKO ADDAMS
Bucko (v izvirniku Pugsley) Addams ima v TV-seriji med osem in deset let, v MGL pa je malo starejši. Za vsak 

rojstni dan poje najmanj pet kosov torte in je vedno oblečen v kratke črne hlače in črtasto majico, v kateri je videti 

kot zapornik. Rad povzroča težave, izdeluje giljotine in druge mučilne naprave (s katerimi ga muči Sreda), rad ima 

dinamit, pije, kadi cigare in meša strupe. 

GNOJ ADDAMS
Gnoj (v izvirniku Fester) Addams je bil najprej (v stripih) Morticijin stric, v kasnejših inkarnacijah Addamsovih 

pa je postal Gomezov brat. Zelo je debel in plešast in vedno oblečen v črn plašč. Njegova posebna značilnost je, da 

lahko sam proizvaja elektriko. Pogosto ima migrene, v katerih uživa, včasih si celo sam stisne glavo v primež. Do 

svoje družine je zelo ljubeč, sicer pa redi sokole, igra ukulelo in je zaljubljen v luno. 

BABICA ADDAMS
Babica je ostarela vešča, ki se ukvarja z metanjem nožev, mešanjem strupov in sumljivih napojev z nadnarav-

nimi močmi, nabiranjem čudnih rastlin in vedeževanjem. Nihče ni prepričan, čigava mama je, Gomezova ali Morti-

cijina. Včasih ji je ime Eudora, včasih pa Esmeralda. 

KRČ 
Krč (v izvirniku Lurch) je butler družine Addams. Visok je več kot dva metra in se sporazumeva z nerazločnim 

golčanjem, ki pa ga družina brez težav razume. Ni preveč sposoben, ker je prevelik in zato neroden, je pa zvest 

služabnik. Krč je Sredin najboljši prijatelj in rad igra na čembalo. 

Krnekijevi

JAN KRNEKI
Jan Krneki (v izvirniku Mal Beineke) je pater familias družine Krneki in prihaja iz kraja West Jefferson v Ohiu.  

V lasti ima konjsko farmo Hold Your Horses Stable in se ukvarja z vzrejo nizozemskih toplokrvnih konjev, čeprav to 

za te kraje ni najbolj značilno. Rad se oblači v bež, njegov najljubši kos pa je vintidž Burberry trenč, čeprav mu ni 

všeč karo vzorec. Včasih je poslušal Grateful Dead, a se tega danes sploh ne spomni.

ALENKA KRNEKI
Alenka Krneki (v izvirniku Alice Beineke) je z Janom poročena že zelo dolgo. Je srečna oseba, rada ima vesele 

rime, njen vrt je obdan z belo ograjo, ob kateri se vzpenjajo rdeče vrtnice. Zjutraj od vrha do tal pomete hišo,  

potem pa kuha, peče palačinke z javorjevim sirupom (Janove najljubše) in obožuje življenje. V resnici seveda nič 

od tega ni res. Resnična Alenka je čisto drugačna oseba.

LUKAS KRNEKI
Lukas Krneki (v izvirniku Lucas Beineke) bi rad postal mrliški oglednik. Nad tem se je navdušil ob gledanju 

dokumentarcev o serijskih morilcih na ameriškem srednjem zahodu. Njegova najljubša zvezna država je Missouri. 

Sredo je spoznal v Centralnem parku, kjer je hodil po poteh serije Zakon in red: Enota za posebne primere. Sreda 

ga rada muči z nožem in njemu je to všeč. 
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