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ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΦΑΝΤΟΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το μυστήριο του εξαφανισμένου παπαγάλου 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ ΚΙΚΑ 

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Δυο αξιαγάπητοι και πλέον διάσημοι ήρωες. Δυο αγαπημένα «αδελφάκια». Ένα 

μικρό πανέξυπνο σκυλάκι παγκ- ο ερευνητής και μια πανέμορφη γατούλα Περσίας- η 

γραμματέας του, είναι οι ιδιοκτήτες-πράκτορες του μοναδικού «Ιδιωτικότατου 

γραφείου ερευνών» της γειτονιάς όπου ζουν. 

Ο Αρσέν και η Φαντομά. Συνεργάζονται στενά και μπορούν και λύνουν όλα τα 

μυστήρια που τους αναθέτουν γρήγορα, με διακριτικότητα και χωρίς να τους 

αντιλαμβάνεται κανείς. 

Μα να που στη γειτονιά τους, μετακομίζει ο τεράστιος, χοντρός, άσχημος -πολύ 

άσχημος- και τρομακτικός Τσουμπάκα. Ένα αγγλικό μπουλντόγκ που συστήνεται ως 

ο πιο ξακουστός ντετέκτιβ του κόσμου και που προσπαθεί να επιβληθεί σε όλα τα 

ζώα της περιοχής έχοντας στο πλάι του την Έλενα την Αλήτισσα και τον 

Φρανκφούρτη. 

Έξυπνος, παρατηρητικός, χωρίς φόβο και με μεγάλη αυτοπεποίθηση (και ίσως λίγη 



αλαζονεία) ο Αρσέν, με τη βοήθεια της πάντα γλυκιάς και ψύχραιμης «αδελφής» του, 

Φαντομά, καλούνται στο πρώτο τους αυτό βιβλίο, να βρουν την Φεράντε… τον 

«εξαφανισμένο παπαγάλο». 

Το γιατί εξαφανίστηκε η Φεράντε, το ποιος ντετέκτιβ θα τη βρει, τον ρόλο του 

Τσουμπάκα και των συνεργατών του, το γυαλιστερό πράσινο φτερό, τη λύση του 

μυστηρίου και την ανεύρεση του εξαφανισμένου παπαγάλου, θα διαβάσουν οι μικροί 

αναγνώστες από 6 ετών και άνω, μέσα σε αυτό το καλοδουλεμένο από τον Κυριάκο 

Αθανασιάδη και την Κίκα Τσιλιγγερίδου βιβλίο. Η μοχθηρία, η πλεονεξία, το ψέμα, η 

ζήλεια, η κακία, η γενναιότητα, η αυτοπεποίθηση περνούν αβίαστα και ανώδυνα από 

τις σελίδες του βιβλίου, μέσω των ηρώων του. Απλή και κατανοητή γραφή, όπως 

αρμόζει να είναι αυτή που απευθύνεται σε παιδιά, περιπέτεια με γρήγορη ροή, 

χιούμορ και ανατροπές, χαρακτηρίζουν το βιβλίο. Η απλή μα εύστοχη 

εικονογράφηση από την Ναταλία Καπατσούλια, συνοδεύει έξυπνα το κείμενο. 

Μέχρι ο Αρσέν και η Φαντομά να εμφανιστούν ξανά στην επόμενη περιπέτεια τους, 

οι μικροί φίλοι που θα τους αγαπήσουν, μπορούν να τους συναντούν με τη φροντίδα 

των γονέων τους, στην προσωπική τους σελίδα στο διαδίκτυο. 

 

(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

«Ο σπουδαίος ιδιωτικός ντετέκτιβ Αρσέν και η αδελφή του, η Φαντομά, βρίσκονται 

αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας τους: Ο νεοφερμένος σκύλος 

της γειτονιάς διαδίδει δεξιά και αριστερά ότι είναι καλύτερος ντετέκτιβ από αυτούς 

και απειλεί να βάλει λουκέτο στο Αρσέν & Φαντομά, Γραφείο Ιδιωτικότατων 

Ερευνών, στέλνοντας τα θρυλικά αδέλφια ολοταχώς στο ταμείο ανεργίας. 

Στο μεταξύ, η μυστηριώδης απαγωγή της Φεράντε, του παπαγάλου του 

τυροπιτάδικου, περιπλέκει τα πράγματα και δυσκολεύει την υπόθεση! Ποιος είναι ο 

ένοχος; Θα μπορέσει άραγε ο Αρσέν να τον ανακαλύψει; 

Σκέψου, Αρσέν! Βάλε τα δυνατά σου! 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΡΩΤΗ 

ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! 


