Buszujący w zbożu – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Głównym bohaterem utworu jest szesnastoletni Holden Caulfield, który uczył się w szkole
„Pencey”, ale został z niej wyrzucony z powodu nieprzykładania się do nauki. Przed wyjazdem
udał się jeszcze pożegnać swego ulubionego nauczyciela historii. Z powodu kłótni z kolegami
(zwłaszcza ze Stradlaterem o piękną Jane) postanowił opuścić szkołę wcześniej niż
początkowo zamierzał. Spakował więc swe rzeczy i wybrał się na nocny pociąg. W trakcie
podróży spotkał matkę jednego ze znajomych. W końcu przybył do Penn Stadion. Od razu
postanowił zadzwonić do swojego brata D. B. (który w tym czasie był w Hollywood) lub do
siostrzyczki Phoebe. Po krótkim namyśle uznał jednak, że to nie najlepszy pomysł. Wezwał
więc taksówkę i udał się do hotelu „Edmont”. Spotkał tu trzy panie, które w ocenie ich
zachowania, uznał jednoznacznie za kretynki. Potem odwiedził jeszcze nocny klub i wynajął
pokój w innym hotelu. Tam z kolei miał okazję obserwować transwestytę, a także zapoznać
pewną prostytutkę, W nocy, przed zaśnięciem wspominał swego zmarłego brata Alika.
Następnego dnia wybrał się na spotkanie z koleżanką Sally. Umówili się na spotkanie w
Biltmore o drugiej po południu. Zanim tam jednak dotarł, przekąsił coś i uciął sobie krótką
pogawędkę z dwoma zakonnicami. Jak się okazało, jedna z nich uczyła angielskiego, a druga
historii. Dał im na ofiarę nieznaczną kwotę. Kupił też płytę „Mała Shirley Beans” dla siostry
Phoebe. Nie mogąc jednak znaleźć siostry, udał się na umówioną randkę z Sally. Wybrali się na
wyspę Luntów i na lodowisko. Holden próbował ją namówić na ucieczkę w okolice
Massachusetts i Vermont, ale Sally na to nie przystała. Obraziła się tylko na niego i sobie
poszła.
Holden usiłował jeszcze zadzwonić do siostry, lecz nikt nie odbierał. Nie mając co robić, udał się
do kina Radio City, gdzie obejrzał film, od którego zachciało mu się rzygać. Potem wybrał się do
baru na umówione spotkanie ze swym znajomym Lucem. Po długiej rozmowie, kiedy Luce
wreszcie sobie poszedł, Holden będąc już mocno wstawionym, zatelefonował do Sally Hayes.
Gdy trochę wytrzeźwiał, poszedł do swego domu, by zobaczyć się z Phoebe. Okazało się, że
rodzice poszli na przyjęcie, więc mógł z nią swobodnie porozmawiać. Siostra zaniepokoiła się
tym, że wyrzucili go ze szkoły. Holden podarował jej szczątki płyty, którą stłukł, będąc pijanym.
Kiedy wrócili rodzice, schował się do szafy. Niedługo jednak potem wyszedł, pożyczył od
Phoebe trochę pieniędzy i znów uciekł. Nie mógł jeszcze spotkać rodziców, ponieważ miał
wrócić ze szkoły, z której uciekł, dopiero za dwa dni. Tę noc postanowił spędzić u państwa
Antolini. Kiedy obudził się w nocy, w przerażeniu zauważył, że ktoś siedzi przy jego łóżku. Był to
pan Antolini, który głaskał go po czole. Holden mocno wystraszony (myślał, że pan Antolini jest
pedofilem) szybko wybiegł z tego domu. Postanowił udać się na Dworzec Główny i tam
przygotować plan ucieczki. Przedtem jednak wybrał się do szkoły Phoebe, by zostawić jej list
pożegnalny i oddać pieniądze. Liścik zawierał informację, by spotkali się w Muzeum Sztuki.
Siostra chciał uciec razem z nim, ale Holden dla jej bezpieczeństwa nie mógł się na to zgodzić.
W rezultacie Phoebe obraziła się na brata i nie odzywała się, aż do karuzeli. Holden jednak
patrząc na ukochaną siostrę, tak bardzo się wzruszył i poczuł tak wielkie szczęście, że zmienił
swój plan i postanowił nie uciekać.
Plan wydarzeń
1. Holden Caulfield zostaje wyrzucony ze szkoły.
2. Zamiar wcześniejszego opuszczenia szkoły.

3. Podróż pociągiem do Nowego Jorku.
a) rozmowa z matką Ernesta.
4. Pobyt w hotelu „Edmond”.
a) zaprzyjaźnienie się z trzema dziewczynami.
5. Wizyta w nocnym klubie.
6. Odwiedziny Sunny – prostytutki.
a) nieskorzystanie z usług seksualnych
b) sprzeczka z Maurycym.
7. Rozmowa z zakonnicami.
a) ofiarowanie im 10 dolarów.
8. Spotaknie z Sally.
9. Wizyta w kinoteatrze – Radio City.
10. Spotkanie ze znajomym Lucem.
11. Telefon do Sally i spotkanie z nią.
12. Powrót do domu.
a) rozmowa z Phoebe
b) pożyczka pieniędzy od siostry
c) kolejna ucieczka z domu.
13. Pobyt w domu nauczyciela angielskiego – pana Antoliniego.
a) rozmowa na temat przyszłości
b) „zboczenie” nauczyciela i strach Holdena
c) ucieczka z tego domu.
14. Noc spędzona na dworcu.
a) rozmyślanie o śmierci.
15. Holden planuje ucieczkę z domu.
a) list pożegnalny do siostry.
16. Wizyta w muzeum.
17. Spotkanie z siostrą.
a) prośba Phoebe, by z nią został
b) wizyta w zoo i wesołym miasteczku.
18. Holden rezygnuje z ucieczki.

