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Κεφάλαιο 1

Η αριστουργηματική ζωγραφιά

Ο Αρσέν είναι ο μεγαλύτερος ντετέκτιβ του πλανήτη Γη. 
Κι εγώ, η Φαντομά, είμαι η βοηθός του. Αλλά ο αδελφός 
μου δεν είναι μόνο ντετέκτιβ. Είναι και πολλά-πολλά-πολ-
λά άλλα πράγματα!

Ας πούμε, είναι ειδικός στα ραβιόλια. Μπορεί να τα μα-
γειρέψει με έντεκα διαφορετικούς τρόπους, τον έναν καλύ-
τερο από τους άλλους. Επίσης, είναι συλλέκτης γραμματο-
σήμων και σπάνιων κόμικς με ρομπότ, σκακιστής από τους 
λίγους, κυνηγός ανεμοστρόβιλων και ο καλύτερος πωλη-
τής αλεξικέραυνων που ξέρετε. Φυσικά είναι και αθλητής, 
και μάλιστα πολύ υψηλού επιπέδου: ξέρει ζίου-ζίτσου και 
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κουνγκ-φου, παίζει ρακέτες και τρέχει σαν αστραπή. Ακό-
μη, ξέρει να ξεχωρίζει όλα τα είδη πάντα και κοάλα που 
υπάρχουν στον κόσμο.

Τέλος, είναι και φοβερός και τρομερός ζωγράφος. Βε-
βαίως.

Γι’ αυτό και σήμερα, που δεν είχαμε κάποια επείγου-
σα ντετεκτιβική αποστολή, έκατσε να κάνει μια ζωγραφιά, 
πολύ μεγάλη και πολύ τέλεια. Μπορεί και υπερτέλεια.

Στην αρχή νόμιζα ότι θα ζωγράφιζε εμένα, γιατί με 
κοίταζε πολύ παράξενα –μάλλον επειδή έτρωγα ένα τυ-
ροπιτάκι–, αλλά τελικά έφτιαξε μια αυτοπροσωπογραφία. 
Έβλεπε το είδωλό του στον καθρέφτη, και μετά έτρεχε και 
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ζωγράφιζε με μολύβια και κραγιόνια πάνω σε ένα μεγάλο 
χαρτόνι που είχε στήσει στον τοίχο.

Ήταν μια υπέροχη ζωγραφιά, που την έβλεπα να γεννιέ-
ται λίγο-λίγο μπροστά στα μάτια μου και είχα εκστασιαστεί. 
Μια απίθανη ζωγραφιά!

Όμως τον λυπόμουν λιγάκι που έτρεχε κάθε μισό δευτε-
ρόλεπτο, γιατί ο καθρέφτης ήταν κρεμασμένος στο χολ και 
το χαρτόνι του στο σαλόνι.

«Γιατί δεν πηγαίνεις το χαρτόνι στο χολ;» τον ρώτησα 
κάποια στιγμή.

«Γιατί να το πάω θτο χολ; Θτο θαλόνι έχει πιο πολύ 
φωθ» μου είπε μασουλώντας ένα πινέλο.

«Για να μην τρέχεις…» του είπα.
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«Ό,τι θέλω θα κάνω!» απάντησε, και πράγματι συνέχισε 
για λίγο ακόμη να τρέχει από το χολ στο σαλόνι.

Όμως λίγο μετά πήρε το χαρτόνι, τα χρώματα και τις 
μπογιές του και τα πήγε πράγματι στο χολ. Και μπράβο του, 
ήταν μια πολύ καλή ιδέα αυτή.

Επίσης, έτσι προχώρησε επιτέλους και ο πίνακας, που 
μέχρι τότε ήταν ένα σκέτο κυκλάκι: το ένα του μάτι, μάλλον. 
Όμως τώρα άρχισε επιτέλους να σχηματίζεται πολύ γρήγο-
ρα, και έτσι μπόρεσα να δω τι παρουσίαζε.

Α, ήταν ένα πολύ καταπληκτικό πορτρέτο!
Στη ζωγραφιά, ο Αρσέν φορούσε διάφορες στολές από 

όλους τους γνωστούς σούπερ ήρωες τη μια πάνω από την 
άλλη, καπέλα, μάσκες, μπότες, κάπες και τέτοια, και ήταν 



99

ανεβασμένος σε ένα σύννεφο. ∆ίπλα του, στεκόταν ένας 
μικρός δεινόσαυρος.

«Απίθανη ζωγραφιά, Αρσέν!» του είπα γεμάτη υπερη-
φάνεια όταν την τελείωσε. «Χωρίς αμφιβολία, είσαι ο κα-
λύτερος ζωγράφος του κόσμου. Οι στολές που φοράς είναι 
υπέροχες. Όμως τι είναι εκείνος ο μικρός δεινόσαυρος δί-
πλα σου;»

«∆εινόσαυρος;» μου είπε με έκπληξη. «∆εν είναι δεινό-
σαυρος, είσαι εσύ!»

«Εγώ;!» είπα, και πλησίασα πιο κοντά για να δω.
Ναι, πράγματι, τώρα που παρατηρούσα καλύτερα κατα-

λάβαινα ότι είχε ζωγραφίσει κι εμένα, ντυμένη με μια πα-
ράξενη στολή υπερήρωα.
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«Κι αυτό το σύννεφο τι είναι;» ρώτησα μετά. «Καταιγί-
δα;»

«∆εν είναι σύννεφο!» μου είπε πάλι, κάπως τσαντισμέ-
νος. «Είναι ο φούρνος του κυρίου Γιώργου. Αυτού που έχει 
τον Κούτζο, το Τζακ Ράσελ. Εκεί που πάμε και αγοράζουμε 
κρουασάν με πραλίνα, κρουασάν με φράουλα και κρουα-
σάν βουτύρου».

«Α, σωστά…» είπα, γιατί τώρα που μου το είχε εξηγή-
σει ήταν φανερό πού στεκόμασταν. «Μπράβο σου, Αρσέν» 
του είπα μετά. «Είσαι σπουδαίος ζωγράφος. Μου αρέσει 
πολύ ο πίνακάς σου».

«Ευχαριστώ» μου είπε με ταπεινότητα. «Όμως, μιας και 
ανέφερες τα κρουασάν, τι λες; Πάμε μια μικρή περιπολία 
για να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά; Κι όπως θα γυρνάμε, 
παίρνουμε και μερικά κρουασάν. Είναι πολύ δυναμωτικά».

«Ναι, ναι!» του είπα, χαρούμενη που θα ξαναβγαίναμε 
στους δρόμους.

Μου αρέσει όσο τίποτε άλλο να είμαστε έξω, να πε-
ριπολούμε, να συλλέγουμε πληροφορίες και να λύνουμε 
μυστηριώδη προβλήματα και περίπλοκες υποθέσεις. Οι 
τελευταίες δύο που αναλάβαμε ήταν το Μυστήριο του Εξα-
φανισμένου Παπαγάλου και το Μυστήριο με τα Στοιχειωμέ-
να Τυράκια. Απίθανα δύσκολες περιπέτειες, από τις οποίες 
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όμως βγήκαμε ασπροπρόσωποι. Ο αδελφός μου δηλαδή, 
γιατί εγώ είμαι απλώς η βοηθός του. Επίσης, είμαι και συγ-
γραφέας, ενώ τώρα τελευταία ασχολούμαι ερασιτεχνικά με 
τους υπολογιστές και τον προγραμματισμό. Αλλά κυρίως 
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είμαι βοηθός του Αρσέν στο γραφείο μας, το ΑΡΣΕΝ & 
ΦΑΝΤΟΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Είμαι 
όπως ο δόκτωρ Γουάτσον για τον Σέρλοκ Χολμς.

Και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό.
Είχα όμως και έναν ακόμη λόγο για να θέλω να βγούμε 

έξω. Ήταν εκείνος ο μαλλιαρός σκυλάκος που είχαμε δει 
πριν από κάμποσες ημέρες να ψάχνει μέσα στη νύχτα τους 
δικούς του. Είχα στενοχωρηθεί τόσο πολύ! Κανένα σκυλάκι 
δεν πρέπει να ζει έξω, στους δρόμους.

Γι’ αυτό, ετοιμάστηκα γρήγορα, έκρυψα στις τσέπες μου 
και μερικές μπάρες δημητριακών με ζαμπόν για τον αδελ-
φό μου, στην απίθανη περίπτωση που θα τον έπιανε λιγου-
ρίτσα, πήρα και για μένα ένα σάντουιτς με γαλοπούλα και 
μαρούλι, και βγήκαμε έξω, στη γειτονιά μας.

Είναι μια πολύ όμορφη γειτονιά, με κάπως παλιά σπίτια 
και στενούς δρόμους, αλλά και με πολλά ζωάκια που είναι 
όλα φίλοι μας. Ή, τέλος πάντων, αν όχι όλα, τα περισσό-
τερα. Γιατί μερικά είναι λίγο μοχθηρά και δεν μας αγαπάνε 
πολύ. Κανείς μοχθηρός δεν αγαπά τους ντετέκτιβ, επειδή 
δεν τους αφήνουμε να κάνουν μοχθηρίες.

Οι μοχθηρίες είναι κακό πράγμα, και λίγο χαζό αν θέ-
λετε τη γνώμη μου.
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Κεφάλαιο 2

Βοηθοί ντετέκτιβ 
και βοηθοί σερίφη

Μόλις βγήκαμε και στρίψαμε στη γωνία, πέσαμε πάνω στη 
Μάρβελ, το ξανθό λαμπραντόρ που αγαπούσε τον αδελφό 
μου από τότε που ήταν κουτάβια. Ήταν μαζί με τη μαμά 
της και έκαναν βόλτα. Ο Αρσέν σταμάτησε να τρέχει για να 
μας δει και να μας χαιρετήσει, αλλά…

… αλλά η Μάρβελ έκανε ότι δεν μας είδε!
Πολύ περίεργο, πάρα πολύ περίεργο. Και πρωτοφανές. 

Ο αδελφός μου μάλιστα παρεξηγήθηκε κιόλας –πράγμα 
λογικό– και πήγε να πει κάτι, αλλά το μετάνιωσε αμέσως. 
Ο Αρσέν είναι χρυσός, χρυσός!
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«Λοιπόν, πού λες να πάμε;» με ρώτησε μετά, κάπως 
συννεφιασμένος.

«∆εν ξέρω» του είπα. «Όπου νομίζεις εσύ ότι… αν θέ-
λεις βέβαια… ότι θα βρούμε περισσότερες πληροφορίες 
για εκείνον τον σκυλάκο που σου έλεγα».

«Ποιον σκυλάκο;» είπε, καθώς τον είχε ξεχάσει. Είχε 
μάλλον ακόμα το μυαλό του στο παράξενο φέρσιμο της 
Μάρβελ.

«Εκείνον που χάθηκε; Τον μαλλιαρό;»
«Α, μάλιστα» έκανε. «Πολύ ωραία λοιπόν. Θα συγκα-

λέσω γενική σύσκεψη στην πιλοτή. Φρόντισε να είναι όλοι 
εκεί γιατί έχω να κάνω μία σειρά από σημαντικές ανακοι-
νώσεις» μου είπε στη συνέχεια και πέρασε προσεκτικά 
απέναντι.
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«Πολύ τέλεια!» του φώναξα. «Εσύ πού θα πας, Αρσέν;»
«Στον φούρνο» μου είπε. «Πού θες να πάω; Οι αναζη-

τήσεις μού ανοίγουν την όρεξη».
«Εντάξει» του είπα, αλλά πια είχε φύγει και δεν με άκουγε.
Όμως τι σημασία είχε αυτό; Σημασία είχε μόνο που δέ-

χτηκε να ψάξουμε για τον αδέσποτο σκυλάκο.
Τι υπέροχος που είναι ο αδελφός μου. Τι υπέροχος που 

είναι ο Αρσέν!
Έτρεξα σαν αστραπή και έφτασα στην πιλοτή όπου γί-

νονταν οι περισσότερες συνελεύσεις στη γειτονιά μας. Για 
καλή μου τύχη, ήταν ήδη εκεί μερικά ζωάκια από τους φί-
λους μας.

Ήταν ο Ζαγκόρ, το ιγκουάνα που ζούσε στην άκρη του 
τετραγώνου. Ήταν ο Μπάνσι, το όμορφο φοξ τεριέ, και η 
Αντιγόνη, το μικρόσωμο μαλτέζ. Ήταν επίσης η Κριστίν, μια 
γάτα του Σιάμ με πολύ πονηρό βλέμμα. Ήταν κι εκείνος ο 
κοντούλης αδέσποτος σκυλάκος που τον έλεγαν Αδιάβα-
στο. Και ήταν και η γάτα, η Ρόουλινγκ, που ζούσε στην 
πέρα γειτονιά, μέσα σε ένα γκαράζ. Μια πολύ-πολύ-πολύ 
επιτήδεια γάτα.

Ωραία! Αυτοί ήταν αρκετοί.
«Γεια σας» είπα πηδώντας με ένα σάλτο ανάμεσά τους, 

πάνω που συζητούσαν κάτι με φωνές και πολλή ένταση. 
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«Σταματήστε ό,τι κάνετε, γιατί είναι μεγάλη ανάγκη να 
βρούμε ένα χαμένο σκυλάκι».

«Έχουμε άλλη δουλειά τώρα» είπε η Ρόουλινγκ.
«Τι δουλειά;» ρώτησα.
«Να μη σε νοιάζει» είπε ο Μπάνσι, το όμορφο φοξ τεριέ.
«Μπα; Και γιατί να μη με νοιάζει;»
«Γιατί έπεσε από ένα μπαλκόνι ένα μπουφάν και έχει 

στην τσέπη του μια σοκολάτα γάλακτος και εμείς το βρήκα-
με και το φέραμε εδώ και το κρύψαμε και τώρα συζητάμε 
τι να το κάνουμε γιατί άλλοι θέλουν τη σοκολάτα και άλ-
λοι θέλουν να το σκίσουμε και να το κάνουμε μικρά-μικρά 
κομματάκια και άλλοι λένε να το αφήσουμε έτσι για να κοι-
μόμαστε επάνω» είπε με μια ανάσα ο Μπάνσι.

«Α ναι, ε;» είπα εγώ.
«Ναι» είπε «και δεν πρέπει να το μάθεις εσύ γιατί θα το 

πεις στον αδελφό σου και θα φάει εκείνος τη σοκολάτα και 
μετά θα επιστρέψει το μπουφάν σε αυτόν που το έχασε και 
εμείς δεν θα έχουμε τίποτε» συνέχισε, γιατί ο Μπάνσι ήταν 
μεν πολύ όμορφος αλλά ήταν και πάρα πολύ χαζός.

«Αχά!» έκανα. «Εντάξει λοιπόν. Θα εξετάσουμε αργότε-
ρα το θέμα του μπουφάν που έπεσε από το μπαλκόνι. Εγώ 
όμως σας θέλω για κάτι πολύ πιο σημαντικό».

«Τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό από το μπουφάν» είπε ο 
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Αδιάβαστος, που ήταν αδέσποτος και ήξερε από μπουφάν.
«Εκτός από δύο μπουφάν» είπε η Κριστίν. «∆ύο μπουφάν 

είναι πιο σημαντικά από ένα. Δύο φορές πιο σημαντικά».
«Μπορεί και τρεις» είπε η Αντιγόνη, που είχε κάνει δύο 

φορές στην ίδια τάξη στο σχολείο, αλλά χωρίς ορατά απο-
τελέσματα.

«Εμένα πάλι δεν με νοιάζει καθόλου το αδέσποτο σκυ-
λί» είπε ο Ζαγκόρ, το ιγκουάνα, που δεν νοιαζόταν παρά 
μονάχα για το πιάνο, τις καραμέλες βουτύρου και τη συν-
δρομητική τηλεόραση.

«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΠΙΑ!»
Η τρομερή φωνή που ακούστηκε ήταν του αδελφού 

μου. Ήρθε τρέχοντας στην πιλοτή, κουβαλώντας μια γεμά-
τη χαρτοσακούλα.

«Με έχετε πλαγματικά εκνευλίθει» είπε ψευδίζοντας, 
γιατί όταν εκνευρίζεται πάντα ψευδίζει λιγάκι. «Είναι κρίμα 
που χάθηκε αυτό το σκυλάκι, και πρέπει να το βρω. Και θα 
το βρω επειδή είμαι σπουδαίος ντετέκτιβ. Αλλά θα χρεια-
στώ τη βοήθειά σας».

«Μπα;» έκανε η Ρόουλινγκ. «Πώς να σε βοηθήσουμε; 
Εμείς δεν είμαστε ντετέκτιβ».

«Ε λοιπόν» είπε ο Αρσέν «είναι ώρα να γίνετε!»
Και, με τα λόγια αυτά, έβγαλε από τη χαρτοσακούλα του 
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δεκατρία μίνι κρουασανάκια, χωρίς γέμιση αλλά περιχυ-
μένα με σιρόπι. Πήρε ένα και το κόλλησε στη γούνα της 
Ρόουλινγκ.

«Αυτό είναι το αστέρι σας» είπε και, παίρνοντας ακόμη 
ένα, το κόλλησε στη γούνα του Αδιάβαστου, που έβγαλε τη 
γλώσσα του για να το γλείψει. «Μην το γλείφεις!» του φώ-
ναξε ο Αρσέν. «∆εν είναι για φάγωμα, είναι το αστέρι σας. 
Με αυτό, γίνεστε βοηθοί ντετέκτιβ».
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«Βοηθοί σερίφη, θέλεις να πεις» τον διόρθωσε ο Ζα-
γκόρ, που έβλεπε πολλά καουμπόικα έργα στην τηλεόρα-
ση.

«Όχι!» επέμεινε ο αδελφός μου. «Και να μη μιλάς εσύ» 
συνέχισε, παίρνοντας ακόμη ένα μίνι κρουασανάκι και στε-
ρεώνοντάς το πάνω στο λοφίο του ξεροκέφαλου ιγκουάνα.

«Μα πώς όχι;» είπε ο Μπάνσι, το όμορφο φοξ τεριέ. 
«Αφού αστέρια έχουν οι σερίφηδες, όχι οι ντετέκτιβ».

«Τι μας λεθ, σοβαλά;» του είπε ψευδά ο Αρσέν, σημάδι 
πως ήταν πάλι εκνευρισμένος.

«Πολύ σοβαλά» του είπε ο όμορφος Μπάνσι, ψευδίζο-
ντας επίσης.

«Με κολοϊδεύειθ;!» φώναξε ο Αρσέν, πραγματικά εκνευ-
ρισμένος αυτή τη φορά.

«Νομίζω σε κοροϊδεύει, Αρσέν…» είπε η Αντιγόνη, το 
μαλτέζ, που όλη αυτή την ώρα δεν συμμετείχε στη συζήτη-
ση γιατί έπαιζε με ένα φανταστικό πλατανόφυλλο, κάνο-
ντας τούμπες δεξιά και αριστερά, χωρίς κανέναν λόγο.

«Κανείς δεν κοροϊδεύει τον Αρσέν!» είπε τότε ο Αρσέν, 
τρώγοντας και ένα μίνι κρουασανάκι γιατί είχε συγχυστεί 
πολύ.

«Επ! Τι κάνεις εκεί!» του φώναξε η Κριστίν. «Έφαγες το 
αστέρι μου;»
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«Έχω κι άλλα» της είπε ο Αρσέν, μετρώντας αυτούς που 
δεν είχαν πάρει αστέρι για να δει πόσα μίνι κρουασανάκια 
τού περίσσευαν. «Και τώρα που το λύσαμε αυτό» κατέληξε 
«εμπρός, βοηθοί μου! Πηγαίνετε και ρωτήστε τους πάντες 
για τον μαλλιαρό σκυλάκο που χάθηκε. Είναι ζήτημα ζωής 
και θανάτου!»
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Κεφάλαιο 3

«Παράνομο, 
μοχθηρία, συλλήψεις!»

Αφού έφαγε τα περισσότερα από τα μίνι κρουασανάκια 
που είχαν περισσέψει, ο Αρσέν έπεσε και κοιμήθηκε στο 
τσιμέντο της πιλοτής, ανάμεσα από δύο παρκαρισμένα αυ-
τοκίνητα. Η κοιλίτσα του έμοιαζε με ένα σούπερ μίνι κρου-
ασανάκι. Εγώ πάλι είχα ξαπλώσει στο καπό ενός τρίτου 
αυτοκινήτου, γεμάτη ανυπομονησία. Έπρεπε να είχα πάει 
μαζί με τους φίλους μας να ψάξω κι εγώ, αλλά ο αδελφός 
μου μου είπε να μείνω εκεί για να φυλάω τα μίνι κρουασα-
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νάκια που είχαν περισσέψει. Τελικά, ήταν περισσότερα από 
τους νέους μας βοηθούς ντετέκτιβ.

Κάποια στιγμή όμως ξύπνησε για έντεκα δευτερόλεπτα 
και τα έφαγε, οπότε δεν υπήρχε λόγος να μείνω άλλο στην 
πιλοτή. Αλλά, τη στιγμή που πηδούσα από το καπό του 
αυτοκινήτου, έκανε την εμφάνισή της η Φεράντε, ο παπα-
γάλος που παλιότερα είχε πέσει θύμα απαγωγής και τον 
είχαμε σώσει από τη συμμορία του μοχθηρού Τσουμπάκα. 

Όμως δεν ήταν μόνη.
Μαζί της, αν και αυτός χωρίς να πετάει, εμφανίστηκε και ο 

Αλέξανδρος το κανίς, που ήταν πολύ τριχωτός και πολύ ανα-
μαλλιασμένος, γιατί τον είχαν διώξει από το σπίτι του και από 
τότε δεν είχε χτενιστεί ποτέ. Φαινόταν τρομερά αγχωμένος.

«Γεια!» είπε, ενώ η Φεράντε έκατσε πάνω στον ώμο του 
και άρχισε να λιμάρει τα νύχια της χωρίς να δίνει πολλή 
σημασία. «Μπορώ να έχω ένα μίνι κρουασανάκι;»

«Όχι, Αλέξανδρε» του απάντησα. «Τελείωσαν, λυπάμαι 
πολύ».

«Αχ τι κρίμα!» φώναξε εκείνος, και τα μάτια του βούρ-
κωσαν τόσο πολύ, που τον λυπήθηκα.

«Πεινάς;» τον ρώτησα.
«Όχι» μου είπε. «Έφαγα μισό ταψί φασόλια γίγαντες με 

λουκάνικα έξω από ένα εστιατόριο».
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«Φασόλια, ε;» είπα.
«Ναι. Με λουκάνικα. Νομίζω πως δεν έπρεπε να φάω 

τόσο πολλά. Αλλά με έπιασε μια λαχτάρα και τα είχαν πε-
τάξει εκεί και–»

«Στο προκείμενο!» του είπε με μια τσιριχτή φωνή η Φε-
ράντε, σταματώντας να λιμάρει τα νύχια της.

«Α, ναι» έκανε ο Αλέξανδρος. «Ήθελα το μίνι κρουασα-
νάκι για να γίνω βοηθός σερίφη».

«Βοηθός ντετέκτιβ» τον διόρθωσα.
«Ε, το ίδιο κάνει» είπε εκείνος.
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«∆εν είναι το ίδιο, αλλά τέλος πάντων» είπα. «Μοιάζουν 
αρκετά. Όμως δεν έχουμε άλλα μίνι κρουασανάκια, τα φά-
γαμε. Θα ξανακάνουμε προσλήψεις από βδομάδα».

«Κρίμα…» είπε πολύ δυστυχισμένος ο Αλέξανδρος. 
«Ατύχησα για μία ακόμα φορά στη ζωή μου. Ξέρεις, Φα-
ντομά, είμαι πολύ άτυχο άτομο».

«Λυπάμαι» του είπα.
«ΣΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ!» φώναξε πάλι η Φεράντε, φανε-

ρά εκνευρισμένη.
«Α, ναι, ναι» έκανε πάλι ο Αλέξανδρος. «Αν είχε περισ-

σέψει κάποιο μίνι κρουασανάκι, θα μπορούσα να σας πω 
ότι εγώ ξέρω πού μένει ο χαμένος σκυλάκος που ψάχνετε. 
Κάναμε βόλτα με τη Φεράντε και μας είπε τι συμβαίνει η 
κυρία Κριστίν».

«Τίιι;» ρώτησα, και για μια στιγμή –μπορεί και παρα-
πάνω– η καρδιά μου έπαψε να χτυπάει. «Πού είναι;» είπα 
μετά. «Πες μου!»

«Αν είχατε ακόμη ένα μίνι κρουασανάκι, θα σας έλεγα 
ότι μένει στον σιδηροδρομικό σταθμό. Και ότι παίζει μου-
σική εκεί μαζί με μια μπάντα. Αλλά σου είπα: είμαι πολύ 
άτυχος. Όταν ήμουν μικρός, με έδιωξαν από το σπίτι μου. 
Και επίσης σήμερα το πρωί έφαγα τόσο πολλά φασόλια με 
λουκάνικα, που νιώθω τα σωθικά μου να…»
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«Πώς τα νιώθεις, Αλέξανδρε;…» ρώτησε επιφυλακτικά 
η Φεράντε.

«Έτοιμα να εκραγούν» της απάντησε.
Η Φεράντε πέταξε και στάθηκε πάνω στην καγκελόπορ-

τα της πιλοτής, σε απόσταση ασφαλείας.
Εγώ πάλι ήμουν τελείως αναστατωμένη πια. Έτρεξα στον 

αδελφό μου και άρχισα να τον κουνάω για να ξυπνήσει.
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«Αρσέν» φώναξα. «Αρσέν! Ο σκυλάκος βρέθηκε. Πρέ-
πει να πάμε αμέσως στον σταθμό. Ξύπνα, Αρσέν!»

Ο αδελφός μου άνοιξε το ένα του μάτι και με κοίταξε 
καλά-καλά.

«∆εν μπορώ τώρα» είπε. «Βλέπω ένα όνειρο».
«Τι όνειρο;» τον ρώτησα.
«Με ένα ψητοπωλείο».
«Ψητοπωλείο;»
«Ναι. Και είμαι ο ιδιοκτήτης. Αλλά δεν έχω κανέναν πε-

λάτη».
«Α, τι κρίμα!»
«Ναι… Και έχω ετοιμάσει μια μεγάλη σούβλα με ψητά».
«Ποπό! Και τώρα; Θα την πετάξεις;»
«Αν με αφήσεις να ξανακοιμηθώ, όχι. Θα τη φάω εγώ».
«Αρσέν μου» είπα «βρέθηκε ο σκυλάκος».
«Α, ωραία. Αποστολή εξετελέσθη. Οπότε μπορώ να κοι-

μηθώ και να συνεχίσω το όνειρό μου».
«Εγώ να πηγαίνω» είπε τότε ο Αλέξανδρος. «Πρέπει να 

μάθω σε ποια φυλακή θα πάνε τον αδέσποτο σκυλάκο».
«Φυλακή;» ρώτησα, με όλη μου τη γούνα ανατριχια-

σμένη.
«Ε, βέβαια» είπε ο Αλέξανδρος. «Είναι παράνομο αυτό 

που κάνουν».
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«Παράνομο!» φώναξε τότε και ο Αρσέν. «Παράνομο, 
μοχθηρία, συλλήψεις, φυλακή!» Πετάχτηκε όρθιος με μια 
εντυπωσιακή κίνηση, σαν νίντζα. «Πάμε να σώσουμε τον 
αδέσποτο. Κι αφού τον σώσουμε, θα τον τιμωρήσω εγώ». 
Καθάρισε το δόντι του με το δάχτυλο, γιατί είχε κολλήσει 
εκεί ένα κομμάτι από τα μίνι κρουασανάκια που είχε φάει. 
«Γιατί εγώ είμαι ο ντετέκτιβ εδώ πέρα. Και εγώ είμαι ο 
σερίφης!»
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Κεφάλαιο 4

Οι αρουραίοι 
με τις περικεφαλαίες

Τρέξαμε με όλη μας την ταχύτητα και όσο πιο προσεκτικά 
μπορούσαμε. ∆ιαλέξαμε επίτηδες μικρά στενάκια, για να 
αποφύγουμε την πολλή κίνηση και τα αυτοκίνητα. Ο σι-
δηροδρομικός σταθμός ήταν πολύ μακριά, αλλά ο Αρσέν 
ήξερε όλους τους δρόμους απέξω κι ανακατωτά, επειδή 
από μικρός μελετούσε χάρτες. Είναι καταπληκτικός, σας 
το είπα.

Ζήτημα να χαθήκαμε πέντε ή έξι φορές.
Επίσης, κάθε φορά μάς βοηθούσε και η Φεράντε, που 

πετούσε πάνω από τα κεφάλια μας και έβλεπε από ψηλά 
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τα τρένα και το μεγάλο κτίριο του σταθμού, που ήταν όλο 
βαμμένο κίτρινο μουσταρδί.

Ήταν μια καταπληκτική περιπέτεια.
Κάπου στα μισά, κάναμε μια στάση για να ξεκουραστού-

με. Ο Αρσέν τσίμπησε και κάτι, γιατί όποτε είχαμε επικίν-
δυνη αποστολή έπρεπε να τρώει για να έχει δύναμη και 
ενέργεια. Έτσι κάνουν όλοι οι καλοί ντετέκτιβ.

Με τα πολλά, κάποια στιγμή βρεθήκαμε ακριβώς απέ-
ναντι από τον σταθμό. Μόνο που για να περάσουμε απέ-
ναντι έπρεπε να διασχίσουμε τον δρόμο. Ποπό! Τρομερά 
επικίνδυνο. Τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά έτρεχαν σαν 
πύραυλοι.

«Και τώρα τι κάνουμε, Αρσέν;» ρώτησα τον αδελφό μου, 
που καθάριζε πάλι τα δόντια του από τις μπάρες δημητρι-
ακών με ζαμπόν που έφαγε. Προσέχει πολύ τη στοματική 
υγιεινή.

Γύρισε και με κοίταξε με το πιο έξυπνο βλέμμα του κό-
σμου.

«∆εν ξέρω» είπε. «Ας ψάξουμε από δω για τον αδέσπο-
το σκυλάκο».

«Μα, είναι απέναντι!» είπα. «Στον σταθμό των τρένων».
«Το ξέρω, Φαντομά, δεν είμαι χαζός!» μου είπε. «Το 

είπα για να δω αν με παρακολουθείς». Γύρισε και κοίταξε 
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προς την άλλη μεριά του δρόμου. «Έχω ένα παράτολμο 
σχέδιο στο μυαλό μου…»

«Τι, τι;» ρώτησα όλο αγωνία.
«Φεράντε!» φώναξε τότε εκείνος, χωρίς να μου απαντήσει.
«Τι θες;» του είπε εκείνη, καθώς προσγειωνόταν δίπλα 

μας, πάνω σε μια σακούλα σκουπιδιών που μύριζαν κά-
πως ανυπόφορα.

«Άκου» της είπε ο αδελφός μου. «Θα τρέξεις…» άρχι-
σε να της λέει, αλλά εκείνη τον διέκοψε:

«∆εν τρέχω. Πετάω».
«Θα τρέξεις πετώντας» συνέχισε απτόητος εκείνος 

«και θα ειδοποιήσεις όσους παπαγάλους ξέρεις. Σύμφωνα 
με τους μαθηματικούς και φυσικοχημικούς υπολογισμούς 
μου, χρειαζόμαστε σαράντα εννιά. Να έρθετε εδώ, κουβα-
λώντας και τρεις κουλούρες λεπτό σχοινί, ειδικό και πολύ 
ειδικό. Με αυτό, θα φτιάξουμε θηλιές. Ξέρω πώς να τις 
φτιάχνω, γιατί έχω κάνει στους προσκόπους όταν ήμουν 
μικρός. Μετά, αφού φτιάξουμε τις θηλιές, θα τις περάσου-
με κάτω από τις μασχάλες μας. Εγώ, η αδελφή μου και ο 
Αλέξανδρος. Και μετά εσείς θα μοιραστείτε στα τρία και θα 
μας σηκώσετε ψηλά στον αέρα. Ναι» είπε «το ξέρω πως 
το σχέδιό μου είναι παράτολμο και επικίνδυνο, αλλά δεν 
γίνεται διαφορετικά».


