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 Ο Αρσέν και η Φαντομά απολαμβάνουν τις διακοπέςδιακοπές τους στο 
ποτάμι. Όμως, όπως συμβαίνει πολύ-πολύ συχνά, ένα συγκλονιστικό 

μυστήριομυστήριο ταράζει την ησυχία τους. Και φυσικά οι δύο μικροί ντετέκτιβ δύο μικροί ντετέκτιβ 
πρέπει οπωσδήποτε να το λύσουν.



«Αρσέν! Φαντομά!» φωνάζει λαχανιασμένος ο κύριος ΚροκέταςΚροκέτας, το λαμπραντόρ. 
«Χάθηκαν τέσσερα κυκνάκιακυκνάκια.. Φοβόμαστε ότι είναι απαγωγήαπαγωγή. Βοηθήστε να βρεθούν!»



«Μα, ποιος μπορεί να απήγαγε τέσσερα κυκνάκια; Να τα κάνει τι;» αναρωτιέται ο Αρσέν. 
«Μπα, αποκλείεταιαποκλείεται. Κάτι άλλο θα συμβαίνει… Θα ερευνήσωερευνήσω, και θα σας πω!»
«Μόνο βιάσουβιάσου, σε παρακαλώ!» του λέει ο κύριος Κροκέτας. «Η μαμά τους κλαίει. Όλοι είναι 
πολύ αναστατωμένοιαναστατωμένοι».



«∆εν βλέπω τίποτα σχετικό με κυκνάκια» λέει ο Αρσέν ερευνώντας την περιοχή με τα κιάλια. 
«Μάλλον θα έκαναν κοπάνα από το κυκνοσχολείοκυκνοσχολείο».
«Αρσέν, Αρσέν! Κοίτα κάτι τρομεράτρομερά περίεργο!» του λέει τότε η Φαντομά.



Τα δύο αδέλφια δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Μα τι παράξενο πράγμα κάνει αυτός 
ο ποντικός; Γαργαλιέται μόνος του με ένα φτερόΓαργαλιέται μόνος του με ένα φτερό! 
«Επ! Τι κάνεις εσύ εκεί;» φωνάζει ο Αρσέν. «Γιατί γελάςΓιατί γελάς; Θέλεις να μας πεις κι εμάς 
το αστείο να γελάσουμε; Έι, έι! ΣΤΑΜΑΤΑ!»
«∆εν μπορώ να σταματήσω!» λέει εξακολουθώντας να γελάει ο ποντικός. «Χάααχαχα! 
∆εν μπορώ, δεν γίνεται∆εν μπορώ, δεν γίνεται. Χάααχαχα! Φεύγω!»



«Στοπ! ∆εν έχεις να πας πουθενά!» του λέει ο Αρσέν. «Το μυστήριο περιπλέκεταιπεριπλέκεται. 
Εμπρός! Πες μου τι συμβαίνει».
«Ναι, ναι, πες μας τι συμβαίνει!» λέει και η Φαντομά.



«Γαργαλιέμαι μόνος μου γιατί φοβάμαιγιατί φοβάμαι! Χάααχαχα!» λέει ο ποντικός.
«Ποιον και γιατί;» ρωτάει ο Αρσέν.
«Το αγγλικό μπουλντόγκαγγλικό μπουλντόγκ που ζει στην απέναντι όχθη. Χάααχαχα! Τον Μιχαήλ Στρογκόφ.Τον Μιχαήλ Στρογκόφ. 
Χάααχαχα!»
«ΑγγλικόΑγγλικό μπουλντόγκ; Μα, το Μιχαήλ Στρογκόφ είναι ρωσικό όνομα ρωσικό όνομα» λέει ο Αρσέν.
«∆εν έχει σημασία!» φωνάζει ο ποντικός. «Μου είπε πως, αν δεν γαργαλιέμαι μέχρι 
αύριο το πρωί, θα με κυνηγήσειθα με κυνηγήσει. Χάααχαχα!»


