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Κεφάλαιο 1Κεφάλαιο 1

Σβούρα.Σβούρα.
Ζαχαρένια.Ζαχαρένια.
Ψύλλος.Ψύλλος.
Γλύκα.Γλύκα.

Χάσατε κάτι;
Θα το βρούμε εμείς!
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Σπάσατε κάτι;
Θα το επιδιορθώσουμε εμείς!

Μπλέξατε άσχημα;
Θα σας ξεμπλέξουμε εμείς!

Πάτε γυρεύοντας;
Ελάτε σ’ εμάς!
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Κεφάλαιο 2Κεφάλαιο 2

Βρήκα το διαφημιστικό φυλλάδιο των Τζιμα-
νιών κάτω από το μπολάκι μου. Εδώ και δυο 
χρόνια ζούμε στην ίδια αυλή, οπότε ξέρω τα 
πάντα γι’ αυτά. Εσείς, όμως, μπορεί να μην 
ξέρετε πολλά, οπότε καλό είναι να μάθετε κά-
ποια πράγματα: 
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Σβούρα:Σβούρα: Μικρόσωμη, κίτρινη, χνουδωτή.

Αληθινό όνομα:Αληθινό όνομα: Πιπ.

Ειδίκευση:Ειδίκευση: Ξένες γλώσσες, μαθηματικά, 
χρώματα, υπολογιστές.
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Ζαχαρένια:Ζαχαρένια: Μικρόσωμη, κίτρινη, χνουδωτή.

Αληθινό όνομα:Αληθινό όνομα: Μικρή Μπου.

Ειδίκευση:Ειδίκευση: Παραβιάσεις και κλοπές. 
Μεγάλη ανακατωσούρα.
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Ψύλλος:Ψύλλος: Μικρόσωμος, κίτρινος, χνουδωτός.
Αληθινό όνομα:Αληθινό όνομα: Πόπι.

Ειδίκευση:Ειδίκευση: Να προσέχει το παπούτσι 
(θα καταλάβετε αργότερα). 
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Γλύκα:Γλύκα: Μικρόσωμη, κίτρινη, χνουδωτή.

Αληθινό όνομα:Αληθινό όνομα: Σουίτι. 
Ειδίκευση:Ειδίκευση: Καμία, απ’ όσο γνωρίζω.
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Αναρωτιέστε, φαντάζομαι, τι κακό μπο-
ρούν να κάνουν αυτά τα τέσσερα συμπαθη-
τικά πουλάκια και πόσο μεγάλες φασαρίες 
μπορούν να προκαλέσουν… ∆εν μπορείτε 
να φανταστείτε! Όπου σταθούν κι όπου βρε-
θούν, τα Τζιμάνια είναι πηγή κινδύνου! Αν 
τολμήσεις και τ’ αφήσεις μόνα για πάνω από 
δύο λεπτά, μπορείς να ’σαι σίγουρος ότι θα 
βρουν έναν τρόπο για να τα κάνουν μαντάρα. 
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Κι όταν λέω μαντάρα, το εννοώ. Όχι χαζομα-
ρούλες του τύπου «Ουπς, κόλλησε ένα αυτο-
κόλλητο στο ράμφος μου!». Μιλάμε για μπε-
λάδες όπως πυρκαγιές, σπασμένα φτερά ή 
σφηνώματα στον σωλήνα ποτίσματος… Και το 
κακό είναι ότι τέτοια «κατορθώματα» γίνονται 
σχεδόν καθημερινά!
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Ευτυχώς που είμαι κι εγώ στην αυλή, και 
προλαβαίνω τα χειρότερα! Γιατί αν περίμενα 
από την ίδια τη Σβούρα, τη Ζαχαρένια, τον 
Ψύλλο και τη Γλύκα να προσέξουν τον εαυτό 
τους, δε νομίζω ότι θα έμενε τίποτα όρθιο εδώ. 
Τι να κάνει μόνη της η κακομοίρα η Μους, η 
αετομάτα μητέρα τους; ∆ίχως εμένα, θα ’ταν 
πολύ δύσκολα τα πράγματα! 
Το όνομά μου είναι Τζέι Τζέι κι είμαι συ-

νταξιούχος σκύλος έρευνας και διάσωσης, με 
επτά χρόνια στην υπηρεσία και δύο στην αυλή. 
Αν θέλετε τη συμβουλή μου, έχετε τα μάτια σας 
δεκατέσσερα!


