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Στην Πέτρα,

που φέρνει τη λιακάδα



Μέρος Πρώτο
…όπου η Πίνατ

ανοίγει τα μάτια της





Νωρίτερα
την ίδια μέρα

Η Πίνατ σήκωσε τους τελευταίους μαρκαδόρους και 

τους έβαλε προσεκτικά στη θήκη που είχε φτιάξει ει-

δικά για αυτούς στη νέα της ζώνη για τα υλικά τέχνης. 

Εφάρμοζαν τέλεια, όπως και τα πινέλα, το κομμάτι κάρβουνο, η 

βούρτσα, ο κύλινδρος μελανιού, τα δοχεία με το άσπρο και το μαύ-

ρο μελάνι, οι σφραγίδες, το σπρέι και το κουτί με τις νερομπογιές. 

Η ζώνη ήταν πλήρως εξοπλισμένη και έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. 

Βασικά, σχεδόν πλήρως εξοπλισμένη: μια θήκη παρέμενε άδεια. 

Αυτή ήταν η δεύτερη εκδοχή της φυσιγγιοθήκης της. Της εί-

χαν αρπάξει την πρώτη πριν από μερικούς μήνες, όταν αυτή και 

οι φίλοι της φυλακίστηκαν στον Κώνο, έναν γιγάντιο πύργο στο 

κέντρο του Χρώματος, στην Εικονογραφημένη Πόλη. Το ακό-

μα χειρότερο όμως ήταν ότι είχε χάσει το τόσο σημαντικό μαγικό 

μολύβι της. Της το είχε κλέψει ένας κοντός άντρας με πλατύγυρο 

πλεχτό καπέλο, έπειτα από ένα περιστατικό που περιλάμβανε έναν 
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πυροκροτητή (ο οποίος δόθηκε στην Πίνατ, στον φίλο της τον Ρόκ-

γουελ και στην αδελφή της την Μπεϊμπία από έναν κροκόδειλο που 

μιλούσε) και μερικές χιλιάδες μηχανικά ψάρια που ανατινάχτηκαν.

Η Πίνατ έπιασε το ξύλινο κουτί πάνω από τα τετράδια στο γρα-

φείο της. Ξεχείλιζε από μικρά κίτρινα post-it. Στο καθένα τους ο 

μπαμπάς της είχε ζωγραφίσει και κάτι – και συνήθιζε να κρύβει 

κάθε μέρα ένα μέσα στην τσάντα με το φαγητό της, για να της 

φτιάχνει τη διάθεση όταν έτρωγε τα σαντουιτσάκια της. Όλα αυτά 

όμως πριν εξαφανιστεί ξαφνικά. Ψηλάφισε τις δύο λέξεις που ήταν 

χαραγμένες στο καπάκι: «Μικρή Ουρά». Μέσα σε μια μυστική κρυ-

ψώνα στον πάτο αυτού του κουτιού είχε βρει για πρώτη φορά το 

Μολύβι Νούμερο Ένα του Κοντέ, το μαγικό μολύβι, και λίγο μετά 

την ανακάλυψή του είχε συνειδητοποιήσει πως ό,τι ζωγράφιζε με 

εκείνο γινόταν αληθινό. Αυτό, με τη σειρά του, είχε πυροδοτήσει 

μια σειρά γεγονότων που την οδήγησε να σχεδιάσει μια πόρτα, να 

την ανοίξει και να φτάσει διασχίζοντάς τη στο Χρώμα, την Εικονο-

γραφημένη Πόλη.

Ο ήχος από τα ντραμς, τις κιθάρες και τα πλήκτρα που ερχόταν 

από το ραδιόφωνό της άρχισε να χαμηλώνει, καθώς ακούστηκε η 

φωνή του ραδιοφωνικού παραγωγού.

«Ήταν οι Beatles με ένα από τα καλύτερά τους, το 

“Get Back”! Έχει φτάσει πέντε, κι είναι ώρα για τα 

σημαντικότερα νέα της ημέρας, με τον Τεντ Χιουζ». 



Η Πίνατ άνοιξε το καπάκι και σήκωσε ένα από τα post-it. Ο 

μπαμπάς είχε ζωγραφίσει σε τέλεια μικρογραφία το «Μεγάλο κύμα 

έξω από την Καναγκάβα» του Χοκουσάι. Πόσο ταιριαστό, σκέφτη-

κε. Σε διάφορες στιγμές τον τελευταίο χρόνο είχε νιώσει πως βρι-

σκόταν στο μάτι μιας παρόμοιας, δυσβάσταχτης καταιγίδας. Μόλις 

πρόσφατα, παρ’ όλα αυτά, είχε αρχίσει να πιστεύει πως τα σύννε-

φα αραίωναν, σαν να τα διαπερνούσαν μια-δυο ηλιαχτίδες. Τελι-

κά, υπήρχε ελπίδα. 

«Ένας από τους διασημότερους πίνακες στον κόσμο, η 

Γκουέρνικα του Πάμπλο Πικάσο, έγινε σήμερα το δέκα-

το ανεκτίμητο έργο τέχνης που εξαϋλώνεται μυστηριω-

δώς τους τελευταίους τρεις μήνες».

Το βλέμμα της Πίνατ πέταξε από το post-it 

του Χοκουσάι στο ραδιόφωνο.

«Το ανεξήγητο συμβάν έλαβε χώρα στη Μαδρίτη σήμερα 

το πρωί, λίγο πριν ανοίξει το Μουσείο Βασίλισσα Σοφία. 

Η καταξιωμένη ιστορικός τέχνης Νταϊάνα Ντράουν το 

χαρακτήρισε ως “… τραγωδία άνευ προηγουμένου. Ο 

τόσο συγκινητικός πίνακας με το ισχυρότερο αντιπολε-

μικό μήνυμα στην ιστορία μετατράπηκε σε έναν σωρό 

γκρίζας στάχτης στο πάτωμα της πινακοθήκης. ∆εν έχω 

σταματήσει να κλαίω όλη μέρα”».



Ο κοκκινωπός κότσος της Πίνατ έγειρε δεξιά κι αριστερά κα-

θώς κούνησε το κεφάλι της. Κι άλλο; αναρωτήθηκε. Ο Κύριος 

Λευκός είναι σίγουρα μπλεγμένος σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει 

να επιστρέψουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο Χρώμα. 

Ο Κύριος Λευκός. Ο άνθρωπος που έκλεψε το μολύβι της στο 

Χρώμα. Αυτός που τη φυλάκισε στον Κώνο. Αυτός που ήθελε να 

στερήσει από τον κόσμο τη δημιουργική του ενέργεια. 

«Σε άλλα νέα, μια γυναίκα στο Μπακινχαμσάιρ σήμε-

ρα βρήκε ένα γογγύλι ίδιο με τον πρωθυπουργό. Η 

Μπάρμπαρα Άρμιταζ χαρακτήρισε την ομοιότητα εκ-

πληκτική. “Και μάλλον θα κυβερνούσε τη χώρα καλύ-

τερα!” σχολίασε…» 

Η Πίνατ κόλλησε τη ζωγραφιά του Χοκουσάι στον τοίχο, έκλει-

σε το ραδιόφωνο και κοίταξε τη νέα της συλλογή από post-it στην 

πόρτα της ντουλάπας. 

Αυτά τα σημειώματα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται καθημερινά 

στην τσάντα φαγητού της τις τελευταίες εβδομάδες, αφού επέστρε-

ψε από το Χρώμα. Στα περισσότερα ήταν σχεδιασμένα αφηρημέ-

να σχήματα, από μία ή δύο παχιές, μαύρες γραμμές, αλλά κάποια 

ήταν σχεδόν κενά. Σχεδόν. Σε καθένα τους, ήταν γραμμένες οι 

λέξεις «Σ’ αγαπώ για πάντα, x» με μικροσκοπικά, κυρτά γράμμα-

τα. Με τα μικροσκοπικά, κυρτά γράμματα του μπαμπά της, για την 
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ακρίβεια. Της έγραφε πάντα την ίδια φράση σε κάθε post-it που 

είχε ζωγραφίσει ποτέ για εκείνη. 

Όταν ο μπαμπάς εξαφανίστηκε, τα σημειώματα στην τσάντα 

φαγητού της Πίνατ σταμάτησαν κι αυτά. Οπότε είχε ενθουσιαστεί 

όταν, τρεις μήνες πριν, είχε βρει ένα φωλιασμένο ανάμεσα στο 

σάντουιτς και την μπάρα δημητριακών της. Από τότε, ένα νέο ση-

μείωμα έκανε την εμφάνισή του κάθε μέρα – και μάλιστα, κάποιες 

μέρες εμφανίζονταν και περισσότερα από ένα. 

Αυτό την έκανε να ελπίζει. Γιατί δεν αποτελούσε μόνο απόδει-

ξη πως ο μπαμπάς ήταν ζωντανός, αλλά και πως προσπαθούσε 

να της πει κάτι. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνει εκείνη ήταν να 

καταλάβει τι. 
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∆ιάσημα έργα τέχνης εξαφανίζονται σε όλο τον κό-

σμο. Τη μια στιγμή είναι εκεί, την άλλη έχουν γίνει 

σκόνη. Η Πίνατ και οι φίλοι της πιστεύουν ότι όσα 

συμβαίνουν έχουν σχέση με το Χρώμα, τον μαγικό 

κόσμο, και το μοχθηρό σχέδιο του Κυρίου Λευκού, 

που θέλει να εξαφανίσει τα χρώματα και τη δημιουρ-

γικότητα. Είναι ώρα τα παιδιά να επιστρέψουν στην 

Οι θρύλοι γεννιούνται... 
   ή ζωγραφίζονται!

«ΕΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΓΕΜΑΤΟ ΠΑΝΕΞΥΠΝΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ROB»

Το δεύτερο βιβλίο της αστείας, 
περιπετειώδους σειράς που 

ξεκίνησε με το Η Πίνατ Τζόουνς 
και η Εικονογραφημένη Πόλη.

«Η ΠΙΝ
ΑΤ 

ΤΖΟΟΥΝ
Σ 

ΕΙΝΑΙ 
ΦΟΒΕΡΗ

!»

«ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟ!»
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