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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Κε ίμενο SA R A H  ST E P H E N S

Ε ικονογράφηση TU G R U L  KA R A C A N





ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΘΩΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ 

ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ.

Η Φιντς, μια νεαρή δημοσιογράφος της εφημερίδας 

Τα Νέα Τσίου, κατευθυνόταν στο κέντρο του χωριού. 

Είχε πάρει το αυτί της κάποια τιτιβίσματα. Κάτι άσχημο 

είχε συμβεί και η Φιντς πήγαινε να το διερευνήσει.

Υπήρχε σίγουρα μια ιστορία εδώ, κι αν η Φιντς ήθελε 

να κάνει πρωτοσέλιδο, έπρεπε να τα κάνει όλα φύλλο 

και φτερό.



Στο κέντρο του χωριού είχε ήδη μαζευτεί πλήθος. 

Η Φιντς έσπρωξε για να περάσει ανάμεσά του. Τελικά, 

μπόρεσε να δει τον λόγο της αναστάτωσης: Κάποιος 

είχε βανδαλίσει το άγαλμα του Σούπερ Αετού!

Ο λατρεμένος ήρωας του Νησιού των Πουλιών είχε 

δεχτεί επίθεση με πέτρες. Το μεγαλοπρεπές του ράμ-

φος είχε σπάσει και τα φτερά του είχαν θρυμματιστεί.



Η Φιντς έκανε αργά μια βόλτα γύρω από τη σκηνή του 

εγκλήματος, ακούγοντας τους πολίτες να συζητούν. 

Το τιτίβισμά τους μόνο χαρούμενο δεν ήταν. Όλα 

τα πουλιά ήταν αναστατωμένα. 

«Πότε έγινε αυτό;»

«Ποιος θα μπορούσε να το έχει κάνει;»

Και ένα όνομα βρισκόταν στο ράμφος όλων: Ρεντ.

«Αυτός ο Ρεντ μπήγει τις φωνές για ψύλλου πήδημα!»

«∆εν υπάρχει πιο θυμωμένο πουλί απ’ τον Ρεντ».

Η Φιντς σημείωσε το όνομα του Ρεντ στο 

σημειωματάριό της. ∆ίπλα του έγραψε δύο λέξεις: 

Βασικός Ύποπτος.



ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΑΝ∆ΑΛΙΣΕ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΑΕΤΟΥ! 
Οι κάτοικοι του Νησιού των Πουλιών δηλώνουν 
σοκαρισμένοι από ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα. 
Η Φιντς, μια νεαρή δημοσιογράφος που πιάνει πουλιά 
στον αέρα, είναι αποφασισμένη να ανακαλύψει 
τι πραγματικά συνέβη. Όλα τα ράμφη δείχνουν 
τον Ρεντ, είναι όμως το θρυλικά κακοδιάθετο πουλί 
ο αληθινός ένοχος;
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