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Κεφάλαιο 1

Ο Αρσέν πετάει!

Ο Αρσέν είδε ότι ο μοχθηρός είχε πηδήξει πάνω σε ένα 
μπαλκόνι, κουβαλώντας μαζί του την τεράστια αρμαθιά 
με τα λουκάνικα που είχε κλέψει από το κρεοπωλείο. Από 
εκεί, πήδηξε με ένα ακόμη αέρινο σάλτο στο από πάνω 
μπαλκόνι – και μετά στο ακόμη πιο πάνω. Έτσι, μέσα σε 
μισό λεπτό είχε βρεθεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας.

Ήταν τρομερό. Ο κακούργος σκύλος ∆αλματίας με τις 
χίλιες βούλες θα ξέφευγε με τα κλοπιμαία! 

∆εν ήταν δυνατόν! ∆εν ήταν δυνατόν!
Τι έπρεπε να κάνει για να τον συλλάβει;
Χα! Μα τι άλλο; Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
Να πετάξει!
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Ο Αρσέν έτρεξε πίσω από μία γωνία για να μην τον 
δουν οι περαστικοί, φόρεσε κρυφά την μπέρτα και τη μά-
σκα του και, το επόμενο δευτερόλεπτο, έσκιζε τον αέρα με 
ταχύτητα αστραπής.

Ήταν ο Σούπερ Αρσέν, ο ιπτάμενος σούπερ ντετέκτιβ!
Καθώς πέρασε πάνω από την πολυκατοικία, είδε με την 

υπερόρασή του τον μοχθηρό που έτρεχε να ξεφύγει. Μεμιάς, 
χαμήλωσε λιγάκι και ετοιμάστηκε να του επιτεθεί για να προ-
χωρήσει στη σύλληψη. Θα ήταν μία φανταστική στιγμή!

Όμως ξαφνικά ο μοχθηρός ∆αλματός γύρισε, τον είδε 
και έκανε κάτι παλαβό: έφαγε με μία μπουκιά όλα τα λου-
κάνικα! Και όχι μόνο αυτό: αμέσως μετά, άρχισε να μεγα-
λώνει, και να μεγαλώνει, και να μεγαλώνει, μέχρι που έγινε 
τεράστιος σαν γίγαντας.

Αυτός ο σκύλος ∆αλματίας είχε γίνει μεγάλος σαν την 
ίδια τη ∆αλματία.

Ο Αρσέν άρχισε να φωνάζει και να κλαίει από τον φόβο 
του.

«Βοήσεια, βοήσεια!» είπε ψευδίζοντας, και εγώ αμέσως 
πετάχτηκα από το γατόδεντρό μου και έτρεξα δίπλα του για 
να δω τι είχε πάθει.

«Αρσέν!» φώναξα. «Αρσέν, ξύπνα, τι έπαθες;»
Ο αδελφός μου ήταν ιδρωμένος και έτρεμε. Είχε ση-
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κωθεί στα πισινά του πόδια στηριγμένος στον τοίχο και 
κοιτούσε ψηλά, σαν να έβλεπε έναν τρομερό κίνδυνο που 
ήταν… έεε… που ήταν πολύ ψηλός.

Γύρισε και με κοίταξε, ενώ άρχιζε πια να ηρεμεί.
«Έεε… τίποτα δεν έπαθα» είπε. «Απλώς σε δοκίμαζα 

για να δω αν έχεις καλά αντανακλαστικά».
«Α, εντάξει τότε» είπα. «Φοβήθηκα μήπως σου επιτέθη-

κε κανένας μοχθηρός μέσα στο σπίτι μας, ή αν…»
«Ή αν; Τι ή αν, Φαντομά;» ρώτησε κοιτώντας με εξε-

ταστικά.
«Ή αν είδες έναν εφιάλτη…» ψιθύρισα.
«Ό,τι θέλω είδα!» είπε ο Αρσέν δυνατά. «Ακούς εκεί. 

Λοιπόν» συνέχισε. «Ετοιμάσου να βγούμε για περιπολία. 
Είναι βράδυ, και οι μοχθηροί μάς περιμένουν! Κάνε γρήγο-
ρα και μη με καθυστερείς άλλο».

«Μάλιστα!» του είπα, χαρούμενη που επιτέλους θα ξα-
ναβγαίναμε στους δρόμους.

Είχαμε πολύ καιρό να βγούμε – από προχθές, όταν λύ-
σαμε το μυστήριο με τον εξαφανισμένο παπαγάλο.

Ο αδελφός μου, που είναι σκύλος, παγκ, είναι ιδιωτικός 
ντετέκτιβ και εγώ, που είμαι γάτα Περσίας, είμαι η βοηθός 
του. Μαζί, διατηρούμε το Αρσέν & Φαντομά, Γραφείο Ιδιω-
τικότατων Ερευνών.
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Και είμαστε μοναδικοί!
Μπορεί κάποια μέρα ο αδερφός μου να παρουσιάζει 

μία τέλεια εκπομπή στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό κανάλι, και 
εγώ να κατακτήσω τον κόσμο, αλλά μέχρι τότε θα λύνουμε 
δύσκολες, περίπλοκες και επικίνδυνες ντετεκτιβικές υπο-
θέσεις.

Έτσι, γεμάτη ενθουσιασμό, έτρεξα στην πόρτα και τον 
περίμενα.

Και τον περίμενα.
Και τον περίμενα κι άλλο…
Όταν κουράστηκα να περιμένω, πήγα πάλι προς τα 

μέσα για να τον βρω. Μήπως του είχε τύχει κάτι απρόοπτο; 
Μήπως του είχαν πράγματι επιτεθεί οι μοχθηροί;
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Όχι, ευτυχώς! Ήταν πολύ καλά. Απλώς είχε πεινάσει λι-
γάκι στον ύπνο του και τσιμπούσε κάτι στην κουζίνα.

Σήκωσε το κεφάλι του από το κατσικάκι στον φούρνο με 
πατάτες που έτρωγε και με κοίταξε.

«Τι θεθ;» ρώτησε. «Θεθ κάτι;» Καμιά φορά μιλάει τσε-
βδά, κυρίως όταν είναι μπουκωμένος με κατσικάκι στον 
φούρνο με πατάτες.

«Εχμ» έκανα. «Όχι».
«Πολύ ωραία» είπε και χάιδεψε την κοιλιά του. «Ο κα-

λός ντετέκτιβ πρέπει να είναι χορτάτος, γιατί η περιπολία 
είναι εξαντλητική».
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«Έχεις δίκιο, Αρσέν!» του είπα.
«Φυσικά και έχω δίκιο» είπε εκείνος, καθαρίζοντας 

έναν ανανά. «Αλλιώς δεν θα ήμουν ο καλύτερος ιδιωτικός 
ντετέκτιβ του κόσμου!»

Σε πέντε λεπτά, με τον αδελφό μου χορτασμένο και έτοιμο 
να λύσει οποιαδήποτε υπόθεση παρουσιαζόταν μπροστά 
μας, ήμασταν ήδη στον δρόμο και περιπολούσαμε προ-
σεκτικά.

Ήταν αργά, και παντού στη γειτονιά μας απλώνονταν 
σκιές. Το φεγγάρι ταξίδευε στον ουρανό, μεγάλο, φωτεινό 
και πορτοκαλί σαν πορτοκάλι. Είχε ησυχία, και ήταν και 
λιγάκι ανατριχιαστικά.

«Πού θα πάμε;» ρώτησα ψιθυριστά.
Ο Αρσέν οσμίστηκε τον αέρα.
«∆εν ξέρω. Εσύ πού θες να φάμε;»
«Πού θα πάμε ρώτησα» είπα λίγο πιο δυνατά.
«Α» έκανε ο Αρσέν. «Ούτε αυτό το ξέρω. Θα περιπολή-

σουμε γενικώς κι όπου μάς βγάλει».
Ήταν πολύ-πολύ-πολύ σοφή ιδέα, κι έτσι τον ακολού-

θησα με όλες τις αισθήσεις μου σε επιφυλακή, ενώ εκείνος 
μύριζε ίχνη δεξιά και αριστερά, σημαδεύοντας ταυτόχρονα 
την περιοχή του.
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Στη γωνία του τετραγώνου στρίψαμε δεξιά, πάντα έτοι-
μοι να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε μοχθηρό θα είχε 
την ατυχία να βρεθεί στον δρόμο μας.

Και τότε τον είδαμε.
Θεέ μου, τι μοχθηρία!
Ήταν ένας τεράστιος αρουραίος που έβγαινε μέσα από 

έναν κάδο σκουπιδιών!
Τη στιγμή που έτρεχε στο στενό για να περάσει απέναντι 

κουβαλώντας κάτι στο στόμα του, μας είδε και κοκάλωσε.
Το τρίχωμα στη ράχη του έγινε μυτερό σαν του σκαντζό-

χοιρου και τα μάτια του πέταξαν φωτιές. Τα μουστάκια του 
τεντώθηκαν και τα τεράστια δόντια του άφησαν το φαγητό 
που είχε ψαρέψει και άρχισαν να χτυπούν απειλητικά προς 
το μέρος μας.

Πάγωσα ολόκληρη από τον τρόμο!
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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 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!

Σκέψου, Αρσέν! Βάλε τα δυνατά σου!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΝΤΟΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥΣ!

ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΕΙΡΑ

Αρσέν και Φαντομά: οι αχτύπ
ητο
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