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Άλλη μια απίστευτη υπόθεση με χιούμορ και δράση αναλαμβάνει το αχτύπητο δίδυμο 

Αρσέν και Φαντομά. Ο Αρσέν, ο γνωστός σκύλος ράτσας παγκ με το κοφτερό σαν του 
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Σέρλοκ Χολμς μυαλό, και η Φαντομά, η γοητευτική γάτα Περσίας που ξέρει πολλά 

περισσότερα από όσα αφήνει να εννοηθούν, έρχονται αντιμέτωποι με έναν παράνομο και 

εντελώς κλέφτη αρουραίο που τους οδηγεί μέσα σε ένα ανατριχιαστικό στοιχειωμένο 

σπίτι. 

 

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΥΝΗΓΟΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ; 

 

 

 

 

Ένα τρομερό μυστήριο πλανάται στον αέρα και το γνωστό γραφείο ερευνών αναλαμβάνει 

να το επιλύσει για άλλη μια φορά. Στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν κάτι 

https://1.bp.blogspot.com/-m2vFDOcjGAo/XE82iRQfWaI/AAAAAAAABmg/FECI9M8bAoojJojnw_LC6G7W77xgALogACLcBGAs/s1600/51057922_329736507638350_1079170572467830784_n.jpg


φαντάσματα, με πολύ κυνηγητό και τρέξιμο, συνειδητοποιούν ότι διάφορα τυράκια έχουν 

κλαπεί. Από ποιους; Οι ένοχοι τι λόγους  είχαν να κάνουν διάρρηξη; 

 

Οι περιπέτειες των Αρσέν και Φαντομά είναι τόσο διασκεδαστικές και κυρίως  με 

τρομερό ενδιαφέρον που σε κρατούν σε συνεχή αγωνία. Οι περιγραφές είναι αστείες και 

οι διάλογοι των ζώων με ιδιαίτερο χιούμορ. Όλα αυτά συντελούν στη δημιουργία μιας 

ιστορίας που θα λατρέψουν οι μικροί αναγνώστες που τους αρέσουν οι ιστορίες 

μυστηρίου. Τέλος, στο πλευρό των διάσημων ντετέκτιβ επιστρέφει και η πολυβραβευμένη 

εικονογράφος Ναταλία Καπατσούλια, η οποία χάρη στα μοναδικά της σκίτσα της ενισχύει 

το σασπένς και την πλοκή στο Μυστήριο με τα στοιχειωμένα τυράκια.  Η εικονογράφηση 

σε διάφορα σημεία του κειμένου, δίνει τροφή για σκέψη και κάνει την ανάγνωση πιο 

ευχάριστη. 

 

Τα παιδιά θα ευχαριστηθούν την περιπέτεια των ζώων και θα την απολαύσουν στο 

έπακρο. 

 

Περίληψη: Απίστευτο! Απίστευτο και όμως αληθινό! Ένας εντελώς παράνομος και 

εντελώς κλέφτης αρουραίος θα οδηγήσει τον σπουδαίο ιδιωτικό ντετέκτιβ Αρσέν και την 

αδελφή του, τη Φαντομά, μέσα σε ένα ανατριχιαστικό στοιχειωμένο σπίτι. Μέσα εκεί ζει 

ένα σούπερ φάντασμα, και τα θρυλικά αδέλφια πελαγώνουν – και παγώνουν. Ναι, είναι 
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οι καλύτεροι στη δουλειά τους, ο φόβος και ο τρόμος όλων των μοχθηρών, αλλά δεν είναι 

κυνηγοί φαντασμάτων. Ή μήπως ο Αρσέν είναι και δεν το ξέρει; 

 

 

Στο μεταξύ, όλα τα τυράκια του μπακάλικου έχουν εξαφανιστεί, και ο Βερνάρδος, ο 

σκύλος του μαγαζιού, είναι απελπισμένος. 

 

Ποιος μοχθηρός έκλεψε τόσα τυράκια; 

 

Και γιατί; 

 

Θα τα φάει όλα μόνος του; 

 

Ο Αρσέν πρέπει και πάλι να εξιχνιάσει πολλές υποθέσεις μαζί! 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου:  https://goo.gl/2yUQxU  
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