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Αχ, να υπήρχε ένα μυστήριο!

Ο Πιπ και η Μπέτι κάθονταν στο πιο δροσερό μέρος που 
μπορούσαν να βρουν μέσα στον κήπο τους, μια που ο 
αυγουστιάτικος ήλιος ήταν καυτός. 

«Πέρασε κιόλας ένας ολόκληρος μήνας καλοκαιρινών 
διακοπών!» είπε ο Πιπ. «Και εκτός από τις δύο εβδομά-
δες που πήγαμε στη θάλασσα, δεν έχει συμβεί τίποτε 
άλλο. Σκέτη βαρεμάρα».

«Οι πιο βαρετές διακοπές της ζωής μας» είπε η Μπέ-
τι. «Ούτε ένα ίχνος μυστηρίου για να λύσουμε! Και δεν 
έχουμε ούτε τον Χάρι, την Ντέζι, τον Φούσκα ή τον 
Μπάστερ για να παίξουμε. Λείπουν στη θάλασσα εδώ 
και κάτι αιώνες!»

Ο Χάρι και η Ντέζι ήταν φίλοι του Πιπ και της Μπέτι, 
όπως και ο Φρέντερικ – ή Φούσκας, όπως τον αποκα-
λούσαν όλοι. Ο Μπάστερ ήταν το σκοτσέζικο σκυλάκι 
του Φούσκα και το αγαπούσαν όλα τα παιδιά. 

Τα πέντε παιδιά αυτοαποκαλούνταν «τα Πέντε Λαγω-
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νικά και ο σκύλος τους», επειδή όταν έκαναν διακοπές 
όλοι μαζί, βρίσκονταν αντιμέτωποι με κάποια παράξενα 
μυστήρια, τα οποία και έλυναν προς μεγάλη ενόχληση 
του κυρίου Γκουν, του αστυνόμου του χωριού. 

«Τώρα όμως φαίνεται ότι τα μόνα Λαγωνικά που 
απέμειναν είμαστε εγώ και εσύ, Πιπ» είπε η Μπέτι. «Αι-
σθάνομαι λες και οι άλλοι δεν πρόκειται να γυρίσουν 
ποτέ! Οι διακοπές σύντομα θα τελειώσουν, θα ξεκινή-
σουν τα σχολεία και στο μεταξύ δεν θα έχουμε λύσει 
κανένα μυστήριο».

«Απομένουν τέσσερις εβδομάδες ακόμα, οπότε μη 
στενοχωριέσαι!» είπε ο Πιπ. «Και οι άλλοι γυρίζουν αυτή 
την εβδομάδα. Πάω στοίχημα ότι ο καλός μας ο Φού-
σκας θα έχει ένα σωρό καινούριες μεταμφιέσεις για να 
μας ξεγελάσει! Αλλά θα έχουμε τον νου μας και δεν θα 
πέσουμε στην παγίδα!»

Η Μπέτι γέλασε. Θυμήθηκε μια φορά που ο Φούσκας 
είχε μεταμφιεστεί σε νεαρό Γάλλο και τους είχε κοροϊ-
δέψει όλους. Ή τότε που είχε φέρει όλων των ειδών 
τις μεταμφιέσεις, τις οποίες φορούσε με μια κόκκινη 
περούκα και φρύδια. Δεν μπορούσες ποτέ να ξέρεις τι 
είχε ο Φούσκας στα σκαριά!

«Αυτή τη φορά όμως δεν θα μας κοροϊδέψει» είπε 
ξανά ο Πιπ. «Θα υποψιάζομαι κάθε ξένο με παράξενη 
όψη που θα προσπαθεί να μου μιλήσει ή θα έρχεται να 
μας επισκεφτεί. Θα λέω στον εαυτό μου “Αυτός είναι ο 
Φούσκας” και δεν θ’ ακούω κουβέντα!»

«Πιστεύεις ότι θα έχουμε κάποιο μυστήριο για να λύ-
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σουμε σ’ αυτές τις διακοπές;» ρώτησε η Μπέτι. «Μου 
αρέσει τόσο πολύ να ψάχνουμε για στοιχεία, να φτιά-
χνουμε λίστες με υπόπτους που διαγράφουμε μετά τις 
έρευνές μας και στο τέλος να βρίσκουμε τον πραγματι-
κό ένοχο!» 

«Ήμασταν πολύ τυχεροί μέχρι τώρα» είπε ο Πιπ και 
ανασηκώθηκε κοιτάζοντας τριγύρω για το μπουκάλι 
με τη λεμονάδα που είχε φέρει. «Έχουμε καταφέρει 
να λύσουμε όλα τα μυστήρια μέχρι τώρα. Δεν γίνεται 
όμως να έχουμε πάντα επιτυχίες. Φαντάζομαι ότι ούτε 
οι πραγματικοί ντετέκτιβ έχουν πάντα επιτυχίες. Μπέτι, 
τελείωσες τη λεμονάδα. Πήγαινε να ζητήσεις λίγο πα-
γωμένο νερό από την Γκλάντις».

Η Μπέτι βαριόταν να κουνηθεί. Κατρακύλησε μακριά 
από τον Πιπ και χασμουρήθηκε δυνατά. «Βαριέμαι! Θέλω 
να γυρίσουν οι άλλοι για να παίξουμε μαζί τους. Θέλω 
ένα μυστήριο – ένα πολύ καλό μυστήριο. Και θέλω να το 
λύσω πριν από τον παλιο-Φεύγα!»

Ο παλιο-Φεύγας ήταν ο κύριος Γκουν, ο αστυνόμος. 
Όποτε έβλεπε παιδιά και σκυλιά τούς έλεγε «Φεύγα». 
Αντιπαθούσε πολύ τα Πέντε Λαγωνικά και δεν έλεγε 
ποτέ καλή κουβέντα γι’ αυτά. Ο Πιπ και η Μπέτι χαίρο-
νταν ιδιαίτερα που δεν τον είχαν δει πολύ στις καλο-
καιρινές διακοπές, και αυτό γιατί ο αστυνόμος είχε πάει 
πολλές φορές στους γονείς τους και είχε παραπονεθεί 
για τη συμπεριφορά των Πέντε Λαγωνικών. Η Μπέτι 
τον φοβόταν, επειδή φώναζε όταν έχανε την υπομονή 
του και ήταν πολύ αντιπαθητικός. 
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«Μπέτι, δεν άκουσες που σου είπα να πας μέσα και 
να φέρεις λίγο παγωμένο νερό;» είπε θυμωμένα ο Πιπ. 
«Άντε!»

«Δεν δέχομαι διαταγές από σένα» είπε η Μπέτι και 
κατρακύλησε λίγο πιο μακριά. «Φαντάζομαι ότι δίνεις 
διαταγές σε όλα τα μικρά αγόρια στο σχολείο σου και 
μετά, όταν έρχεσαι σπίτι, νομίζεις ότι μπορείς να διατά-
ζεις κι εμένα. Ε, λοιπόν, είμαι αρκετά μεγάλη πια και δεν 
σου το επιτρέπω!»

«Μη μου αντιμιλάς, μικρή Μπέτι!» είπε ο Πιπ και ανα-
κάθισε. 

«Πιστεύω ότι είσαι φρικτός αδελφός» είπε η Μπέτι. 
«Θα προτιμούσα τον Φούσκα αντί για σένα. Είναι πάντα 
ευγενικός μαζί μου!»

«Δεν θα ήταν αν ήσουν αδελφή του» πέταξε ο Πιπ. 
«Αυτός δεν έχει αδελφές. Αν είχε, θα ήξερε τι μπελάς 
είναι. Τώρα θα πας να…»

«Ναι, θα φέρω!» είπε η Μπέτι και σηκώθηκε όρθια. 
«Αλλά μόνο επειδή διψάω και θέλω κάτι να πιω, κατά-
λαβες; Δεν με πειράζει να φέρω λίγο και για σένα, αφού 
θα πάω να πάρω για τον εαυτό μου, αλλά η αλήθεια εί-
ναι ότι πάω για μένα και…»

Ο Πιπ έκανε τάχα ότι σηκώνεται και η Μπέτι το έβα-
λε στα πόδια. Μακάρι να γύριζαν πίσω τα άλλα παιδιά! 
Τα δύο αδέλφια είχαν αρχίσει να βαριούνται ο ένας τον 
άλλον. 

Η Μπέτι δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ για να 
γυρίσουν οι άλλοι. Δυο μέρες μετά, ο Χάρι, η Ντέζι, ο 
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Φούσκας και ο Μπάστερ εμφανίστηκαν όλοι μαζί, τόσο 
μαυρισμένοι που ο Πιπ και η Μπέτι έπρεπε να τους κοι-
τάξουν πολύ προσεκτικά για να βεβαιωθούν ότι ήταν 
στ’ αλήθεια οι φίλοι τους. Ο Μπάστερ δεν είχε μαυρίσει 
από τον ήλιο φυσικά! Ήταν έτσι κι αλλιώς κατάμαυρος. 
Όρμησε πάνω στον Πιπ και την Μπέτι με χαρά και εν-
θουσιασμό, γαβγίζοντας, γλείφοντας και κλαψουρίζο-
ντας σαν τρελός. 

«Γλυκέ μου Μπάστερ! Πάχυνες! Αχ, Χάρι, χαίρομαι 
που γυρίσατε! Μαύρισες πολύ, Ντέζι! Αχ, κι εσύ, Φού-
σκα, πόσο μεγάλωσες!»

Ο Φούσκας είχε μεγαλώσει, χωρίς αμφιβολία, τους 
τέσσερις τελευταίους μήνες. Είχε ψηλώσει, ήταν πια πιο 
ψηλός από τον Χάρι και πολύ ψηλότερος από τον Πιπ, 
που δεν φαινόταν να έχει μεγαλώσει καθόλου τον τε-
λευταίο χρόνο. 

«Γεια χαρά σε όλους!» είπε και η Μπέτι έβγαλε μια 
κραυγή έκπληξης. 

«Φούσκα! Η φωνή σου είναι διαφορετική! Είναι φωνή 
μεγάλου! Το κάνεις επίτηδες; Εννοώ έχεις αλλάξει τη 
φωνή σου;»

«Όχι» αποκρίθηκε ο Φούσκας και τράβηξε τα μαλλιά 
της πειραχτικά. «Απλώς έσπασε, αυτό είναι όλο».

«Ποιος σου την έσπασε;» είπε ανήσυχη η Μπέτι και οι 
άλλοι κόντεψαν να πέσουν κάτω από τα γέλια.

«Μη λες ανοησίες, Μπέτι. Δεν ξέρεις ότι τ’ αγόρια 
αποκτούν βαθιά, αντρική φωνή όταν μεγαλώνουν; Ε, 
όταν αλλάζει έτσι η φωνή τους, λέμε ότι σπάει. Αυτό 
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είναι όλο. Δεν εννοούμε ότι σπάει στα δύο, ότι γίνεται 
κομμάτια!»

«Αχ, Φούσκα! Δεν σ’ αναγνωρίζω με τόσο βαθιά φωνή» 
είπε ελαφρώς ανήσυχη η Μπέτι. «Δεν ακούγεσαι το ίδιο. 
Μοιάζεις με τον Φούσκα, αλλά δεν ακούγεσαι σαν αυ-
τόν! Μακάρι να είχες την παλιά φωνή σου».

«Δεν έχεις ιδέα τη διαφορά που κάνει στη ζωή μου 
η φωνή μεγάλου που απέκτησα, Μπέτι» είπε με ειλικρί-
νεια ο Φούσκας. «Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να μεταμφιέ-
ζομαι σε μεγάλο αντί να παριστάνω συνεχώς κάποιο 
αγόρι! Μου ανοίγει πολύ μεγαλύτερο πεδίο και έχω κά-
ποιες πολύ ωραίες μεταμφιέσεις ενηλίκων!»

Η Μπέτι άλλαξε αμέσως την αρνητική γνώμη που είχε 
για την καινούρια φωνή του Φούσκα. Περισσότερες με-
ταμφιέσεις! Τώρα η ζωή θα γινόταν συναρπαστική και 
υπέροχη και θα συνέβαιναν αναπάντεχα πράγματα. Ο 
Φούσκας θα μεταμφιεζόταν σε όλων των ειδών τους 
ενήλικες. Τα Πέντε Λαγωνικά θα περνούσαν απλώς 
υπέροχα. Κοίταξε το αγόρι γεμάτη χαρά. 

«Αχ, Φούσκα! Πρώτα μπορούσες να μεταμφιεστείς 
μόνο σε μεταφορείς τηλεγραφημάτων, βοηθούς χασά-
πηδων ή αγγελιοφόρους! Τώρα μπορείς να γίνεις τα πά-
ντα – ηλικιωμένος με μούσι, ταχυδρόμος, σκουπιδιάρης, 
καθαριστής τζαμιών με σκάλα! Αχ, Φούσκα, μεταμφιέ-
σου σε όλους αυτούς για να σε δούμε!»

Όλοι γέλασαν. «Δώστε μου μια ευκαιρία!» είπε εκείνος. 
«Θα κάνω λίγη εξάσκηση στις διακοπές. Δεν μου δόθη-
καν αρκετές ευκαιρίες όσο έλειπα, γιατί η μαμά δεν μ’ 
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άφηνε να πάρω πολλές αποσκευές. Δεν χρειάζεται να 
σας πω ότι τώρα έχω σκοπό να συγκεντρώσω κάμποσα 
πράγματα! Έχω ψηλώσει κιόλας, οπότε οριακά μπορώ να 
φοράω διάφορα που είναι για μεγάλους. Μόλις προκύψει 
το επόμενο μυστήριό μας, θα είμαι σε θέση να το αντιμε-
τωπίσω με όποια μεταμφίεση χρειαστεί».

«Ακούγεσαι όντως σαν μεγάλος» σχολίασε η Μπέτι. 
«Δεν συμφωνείτε, παιδιά;»

«Λοιπόν, για να λέμε την αλήθεια» είπε το αγόρι, φου-
σκώνοντας λίγο από υπερηφάνεια, «τώρα είμαι ο ψηλό-
τερος μέσα στην τάξη μου και πρέπει απλώς να δείτε 
τους μυς στα μπράτσα μου. Θα σας δείξω!»

«Ο παλιός γνωστός Φούσκας!» είπε ο Χάρι. «Είσαι ο 
καλύτερος σε όλα, έτσι; Δεν σε φτάνει κανείς!»

Ο Φούσκας χαμογέλασε και λύγισε το μπράτσο του 
για να τους δείξει τους μυς του, που φούσκωναν σχη-
ματίζοντας ένα μεγάλο εξόγκωμα. Η Μπέτι κοιτούσε με 
δέος, αλλά ο Χάρι και ο Πιπ δεν έδειξαν να εντυπωσιά-
ζονται ιδιαίτερα.

«Μέτριοι!» είπε ο Χάρι. «Έχω δει καλύτερους – και 
μάλιστα σε δωδεκάχρονο αγόρι!»

«Χα! Ζηλεύεις!» είπε ευδιάθετα ο Φούσκας. «Λοιπόν, 
Πιπ και Μπέτι, ας ακούσουμε τα νέα του Πίτερσγουντ. 
Τώρα που περνούσα από το χωριό, μου φάνηκε ότι έχει 
κάμποσο κόσμο».

«Είναι φίσκα, θέλεις να πεις!» πρόσθεσε ο Πιπ. «Αυτός 
ο ζεστός καιρός τραβά τους ανθρώπους στο ποτάμι κατά 
εκατοντάδες! Όλη μέρα έρχονται πούλμαν και κάτω, στο 
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ποτάμι, έχει ένα σωρό δραστηριότητες για να διασκεδά-
ζει ο κόσμος όταν βαριέται το ποτάμι ή όταν βρέχει».

«Τι είδους δραστηριότητες;» ρώτησε ο Φούσκας, 
που ξάπλωσε στο χορτάρι και γαργάλησε την κοιλιά του 
Μπάστερ. «Έχει τίποτα καλό;» 

«Δεν θα το έλεγα» είπε ο Πιπ. «Έχει μια έκθεση με κέρι-
να ομοιώματα –ξέρεις, φιγούρες κατασκευασμένες από 
κερί που φοράνε ρούχα, λίγο βαρετή για να λέμε την αλή-
θεια– και έχει και συγκρουόμενα. Έχει πλάκα τις πρώτες 
δυο τρεις φορές που θα μπεις μέσα στ’ αυτοκίνητα…»

«Και ένα παιχνίδι με κρίκους» πρόσθεσε η Μπέτι. 
«Αγοράζεις τρεις ξύλινους κρίκους και προσπαθείς να 
τους πετάξεις πάνω από κάποια πράγματα που είναι το-
ποθετημένα πάνω σ’ ένα μεγάλο, στρογγυλό τραπέζι. 
Αν ο κρίκος περάσει ακριβώς πάνω από κάποιο, παίρ-
νεις αυτό που πέτυχες. Μ’ αρέσει αυτό το παιχνίδι».

«Σιγά που δεν θα σου άρεσε!» είπε ο Πιπ. «Ξοδεύει 
όλο το χαρτζιλίκι της σ’ αυτούς τους ξύλινους κρίκους 
και μετά κερδίζει μια πολυκαιρισμένη καρφίτσα μηδαμι-
νής αξίας, την οποία δεν αντέχει να βλέπει η μαμά και 
δεν την αφήνει να τη φορά!»

«Κι εσύ ξόδεψες τα λεφτά σου μια φορά, Πιπ, και δεν 
κέρδισες τίποτα!» άρχισε να λέει ζωηρά η Μπέτι. Ο Φού-
σκας όμως τη διέκοψε. 

«Μου φαίνεται ότι το Πίτερσγουντ έχει αρχίσει να 
ζωντανεύει!» είπε. «Θα πρέπει να μαζευτούμε και να 
πάμε σε όλα αυτά τα θεάματα κάποιο δροσερό απόγευ-
μα. Αν ξαναδροσίσει ποτέ!»
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«Θα έρθεις με κάποια από τις καινούριες, μεγαλίστι-
κες μεταμφιέσεις σου;» ρώτησε με ενθουσιασμό η Μπέτι. 
«Αχ, να το κάνεις! Θα είναι υπέροχο να σε δούμε να συ-
μπεριφέρεσαι σαν μεγάλος και να ξεγελάς τους πάντες!»

«Θα δω» είπε ο Φούσκας. «Ομολογώ ότι θα ήθελα 
να πιάσω κορόιδο τον παλιο-Φεύγα! Ξέρει όλες τις αγο-
ρίστικες μεταμφιέσεις μου τώρα πια και θα μ’ έπαιρνε 
αμέσως χαμπάρι, αλλά πάω στοίχημα ότι δεν θα με κα-
ταλάβαινε με μια μεγαλίστικη μεταμφίεση!»

«Πώς θα μεταμφιεστείς;» ρώτησε η Ντέζι.
«Δεν ξέρω» είπε ο Φούσκας. «Ακούστε όλοι. Αν μπο-

ρείτε να πάρετε τίποτα παλιά πράγματα από τους πα-
τεράδες σας, ξέρετε, παλιά καπέλα που δεν θέλουν, 
μπότες ή ακόμα και παλιά παλτά, θα μου φανούν πολύ 
χρήσιμα. Φοβάμαι ότι ο πατέρας μου θα εκνευριστεί 
αν πάρω πολλά από τα πράγματά του. Η μαμά δεν τον 
αφήνει να κρατά τις παλιατζούρες του, τις χαρίζει. Έτσι, 
έχει μόνο σχετικά καινούρια ρούχα».

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε» υποσχέθηκε ο Χάρι και 
ο Πιπ κούνησε το κεφάλι του. Θα έκαναν τα πάντα για 
να βοηθήσουν τον φίλο τους τον Φούσκα να μεταμφιε-
στεί! Η Μπέτι αναστέναξε γεμάτη χαρά στη σκέψη ότι ο 
Φούσκας είχε γυρίσει. Τώρα η ζωή θα γινόταν και πάλι 
συναρπαστική. Αχ! Μόνο να υπήρχε ένα μυστήριο! Πόσο 
υπέροχες θα ήταν οι υπόλοιπες διακοπές!




