


Επαφή πρώτου τύπου:

Ο Αϊ-Βασίλης  
σε καλοκαιρινές διακοπές

Ο Κάλε, ο αρχηγός μας, στεκόταν στην κουπαστή 
και κοίταζε το νησί προς το οποίο κατευθυνόταν 

το φεριμπότ μας.
«Ένα νησί» μουρμούρισε, και αναρωτήθηκα αν μι-

λούσε στα ψάρια, «ένα νησί είναι το τέλειο μέρος για 
ένα έγκλημα».

«Ρε μεγάλε!» φώναξε ο Φρίντελ. «Τι λες εκεί; Το 
νησί του εγκλήματος; Ταινία είναι; Στο κάμπινγκ, πά-
ντως, σίγουρα δεν θα έχει τηλεόραση».

Ο Κάλε γύρισε να κοιτάξει τον Φρίντελ και έπειτα 
κοίταξε πάνω εκνευρισμένος. «Ταινία! Τηλεόραση!» 
βόγκηξε. «Ρε συ, Φρίντελ! Εννοώ στην πραγματικό-
τητα! Στην πραγματική ζωή!»

«Ρε μεγάλε!» φώναξε πάλι ο Φρίντελ. «Τότε αποδώ 
και στο εξής να μιλάς πιο καθαρά!»

«Είναι ανάγκη να τσακώνεστε πάλι;» μπήκε στη 
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μέση ο δίδυμος αδελφός μου, ο Ραπανάκης. «Είμαστε 
διακοπές! Και στις διακοπές πρέπει να έχουμε καλή 
διάθεση!»

«Διακοπές!» βόγκηξα τώρα εγώ. «Δύο εβδομάδες 
με τον Χοντρό Ζίγκι σε ένα κάμπινγκ. Αυτό δεν μου 
ακούγεται ούτε στο παραμικρό για διακοπές».

«Σταμάτα να γκρινιάζεις, Στέφι» με αποπήρε ο 
Κάλε. «Πρέπει απλώς να δούμε την καλή πλευρά του 
πράγματος».

«Και ποια είναι η καλή πλευρά;» ρώτησα.
Ο Ραπανάκης με σκούντηξε. «Χαζή ερώτηση, αδελ-

φούλα» μου είπε χαμογελώντας πονηρά. «Να κυνη-
γήσουμε εγκληματίες φυσικά. “Γραφείο ντετέκτιβ 
Κάλε και Σία!” Πάντα σε ετοιμότητα!»

«Μάλιστα!» φώναξε ο Κάλε. «Μη γελάτε καθόλου. 
Πρέπει να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Άλλωστε 
ούτε και οι γκάνγκστερ παίρνουν άδεια. Ένας σωστός 
ντετέκτιβ δεν κάνει ποτέ διακοπές! Και όταν πια…»

«Μπαμπά! Μπαμπά!» διέκοψε μια φωνή σαν 
σκούξιμο τον σούπερ ντετέκτιβ Κάλε, τον αρχηγό των 
Κάλε και Σία.

Αυτή η φωνή μάς είχε εκνευρίσει ήδη πολλές φορές 
στη διαδρομή με το τρένο μέχρι εδώ. Ανήκε στον γιο 
του Χοντρού Ζίγκι, τον Ζίγκμπερτ, που –ευτυχώς γι’ 
αυτόν– τον φώναζαν Μπέρτι.

«Τι είναι, γιε μου;» αντήχησε η βροντερή φωνή του 
Χοντρού Ζίγκι στο κατάστρωμα του φεριμπότ.

Αναρωτήθηκα για άλλη μια φορά πώς ο υπεύθυνος 
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καθηγητής της τάξης μας, ο Ζίγκφριντ Σλίτερ, που 
λόγω του ύψους, του πλάτους και της φωνής του τον 
αποκαλούμε απλώς Χοντρό Ζίγκι, ήταν δυνατόν να 
έχει έναν γιο με τέτοια τσιριχτή φωνή.

«Το ηλίθιο κοπρόσκυλο με κατούρησε!» έσκουξε ο 
Μπέρτι.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Φρίντελ, γερμένος στην 
κουπαστή, λίγο πολύ μισοκοιμόταν, με τον άνεμο να 
τον χτυπάει στο πρόσωπο. Όμως τώρα ξύπνησε με-
μιάς για τα καλά. Ως «ηλίθιο κοπρόσκυλο» ο Μπέρτι 
δεν μπορούσε παρά να εννοεί μονάχα τον σκύλο μας, 
τον Πεντάμορφο.

«Ρε μεγάλε! Ο Πεντάμορφος δεν είναι…»
«Ο Πεντάμορφος!» βόγκηξε ο Κάλε. «Όχι πάλι!»
Όμως τότε τον είδαμε κιόλας. Ένας από τους ναύ-

τες κρατούσε με τεντωμένο το χέρι του τον μικρό μας 
σκύλο που σπαρταρούσε και σφύριζε.

Το γιατί σφυρίζει ο Πεντάμορφος δεν το ξέρουμε 
ακριβώς. Πιθανότατα οφείλεται στο κενό των δο-
ντιών του. Δεν του λείπουν όμως μονάχα δόντια αλλά 
και μισό αυτί. Γενικά δείχνει σουρομαδημένος, σχε-
δόν σαν μαξιλαράκι του καναπέ που έχει εκραγεί. Γι’ 
αυτό τον βαφτίσαμε Πεντάμορφο, ώστε να έχει του-
λάχιστον ωραίο όνομα.

«Δικός σας είναι ο σκύλος;» ρώτησε ο ναύτης με 
την αστεία δανέζικη προφορά του. «Έκανε πιπί. Σε 
ένα αυτοκίνητο».

Ο Φρίντελ πήρε τον Πεντάμορφο στην αγκαλιά 
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του. «Ρε μεγάλε!» είπε ντροπιασμένος. «Συγγνώμη. 
Δεν θα ξαναγίνει».

Ο ναύτης χαμογέλασε πλατιά στον Φρίντελ, μετά 
κούνησε το κεφάλι και επέστρεψε στη δουλειά του.

Ο υπεύθυνος καθηγητής της τάξης μας δεν είχε τε-
λειώσει ωστόσο με τον Πεντάμορφο. Στήθηκε με όλο 
του τον όγκο μπροστά στον Φρίντελ, ενώ ο Πεντάμορ-
φος σφύριζε σαν τρελός.

«Τι στην ευχή με έπιασε και συμφώνησα να πάρου-
με μαζί μας αυτό τον σκύλο;»

«Ρε μεγάλε! Δεν ξέρω» απάντησε ο Φρίντελ, λίγο 
περισσότερο ντροπιασμένα.

Ο υπεύθυνος καθηγητής της τάξης μας συνοφρυώ-
θηκε. Αυτό δεν ήταν καθόλου καλό σημάδι!

«Πρόσεχε τον σκύλο σου, Φρίντελ» είπε μετά χα-
μηλόφωνα. «Διαφορετικά δεν θα περάσετε καλά οι 
δυο σας αυτές τις δυο εβδομάδες!»

«Ρε μεγάλε… Θέλω να πω, μάλιστα, κύριε Σλίτερ».
«Αυτό είναι όλο;» έσκουξε ο Μπέρτι, καθώς ήταν 

ολοφάνερο ότι ο μπαμπάς του δεν ήθελε να δώσει συ-
νέχεια στο θέμα.

«Ναι, αυτό είναι όλο!» αποπήρε ο Χοντρός Ζίγκι 
τον γιο του. «Και πες στη μαμά να σου πλύνει το πα-
ντελόνι, προτού αρχίσει να βρομάει!»

«Ρε σεις, απορώ πώς μας ήρθε να μπλεχτούμε σ’ αυτή 
την ιστορία της κατασκήνωσης!» βόγκηξε ο Ραπανά-
κης, όταν ο Χοντρός Ζίγκι είχε απομακρυνθεί.
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Βασικά σ’ αυτό έπαιξαν ρόλο οι γονείς μας. Για την 
ακρίβεια, η τελευταία συνάντηση γονέων πριν από τις 
διακοπές. Εκεί, ο Χοντρός Ζίγκι είχε πει ότι εκείνος 
και οι φίλοι του από τον πεζοπορικό σύλλογο «Οι Φυ-
σιολάτρες» οργανώνουν κάθε χρόνο μια κατασκήνω-
ση στο δανέζικο νησί Φάνε, με σκοπό να μάθουν στη 
νεολαία της πόλης να έχει μεγαλύτερο σεβασμό προς 
τη φύση.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δηλώσουν οι γονείς 
μας «αυθόρμητα» τον Ραπανάκη κι εμένα στην κατα-
σκήνωση του Χοντρού Ζίγκι, μια που ούτως ή άλλως 
θεωρούσαν ότι καθόμαστε υπερβολικά πολλή ώρα και 
υπερβολικά συχνά μπροστά στον υπολογιστή και στην 
τηλεόραση. Το ότι εκείνοι κάθονται στον υπολογιστή 
και στην τηλεόραση τουλάχιστον τόση ώρα όση εμείς 
κάθε μέρα, δεν το έλαβαν υπόψη τους ως επιχείρημα. 
Βέβαια και για τους υπόλοιπους του «γραφείου ντετέ-
κτιβ Κάλε και Σία», όπως μας αποκαλεί πάντα ο Κάλε, 
δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Μια που η μαμά του 
Φρίντελ δεν είχε χρήματα για διακοπές, η οικονομι-
κή προσφορά του συλλόγου του Χοντρού Ζίγκι ήταν 
ό,τι έπρεπε, κι έτσι κι εκείνη δήλωσε αυθόρμητα τον 
Φρίντελ. Και μια που ο Κάλε δεν είχε καμία όρεξη να 
μείνει πίσω μόνος του, δηλώθηκε τελικά κι εκείνος, 
ωστόσο λιγότερο αυθόρμητα.

Αρχικά απορήσαμε που ο Χοντρός Ζίγκι μάς είχε 
επιτρέψει να πάρουμε μαζί μας τον Πεντάμορφο. Στο 
μεταξύ μπορούσα να φανταστώ γιατί ο υπεύθυνος κα-
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θηγητής της τάξης μας είχε φανεί τόσο μεγαλόκαρδος. 
Σίγουρα είχε φοβηθεί ότι χωρίς τον Πεντάμορφο δεν 
θα πηγαίναμε ούτε κι εμείς. Και τότε δεν θα πήγαιναν 
και πολύ καλά τα πράγματα στην καλοκαιρινή του κα-
τασκήνωση, γιατί εκτός από εμάς συμμετείχαν σ’ αυτήν 
μονάχα τέσσερα παιδιά ακόμα. Και τα δύο απ’ αυτά 
ήταν τα παιδιά του υπεύθυνου καθηγητή της τάξης 
μας. Εκτός από τον Μπέρτι είχε, βλέπετε, και μια κόρη. 
Την έλεγαν Ζιγκλίντε, τη φώναζαν όμως Λίντι. Τα άλλα 
δύο παιδιά ήταν η Κίτι και η Κάθι από το άλλο τμήμα.

Με ένα δυνατό τράνταγμα το φεριμπότ άραξε στο λι-
μάνι. Ο Μπέρτι σκόνταψε στο σακίδιό του και προ-
σγειώθηκε με ένα δυνατό σκούξιμο μπρούμυτα στο 
κατάστρωμα.

«Γιε μου!» βροντοφώναξε ο Χοντρός Ζίγκι στο βλα-
στάρι του. «Πώς μπορείς να είσαι τόσο αδέξιος;»

Η Λίντι άρπαξε τον αδελφό της και τον σήκωσε. «Τι 
ατσούμπαλος που είσαι» είπε. «Αν συνεχίσεις έτσι, θα 
πρέπει να σε προσέχω όλη την ώρα». 

Ο Μπέρτι τραβήχτηκε από το άδραγμα της αδελ-
φής του. «Ηλίθια!»

«Ζίγκμπερτ!» βροντοφώναξε για άλλη μια φορά ο 
Χοντρός Ζίγκι. «Όχι βρισιές!»

«Μα ο Μπερτούλης απλώς υπερασπίστηκε τον 
εαυτό του» παρενέβη η κυρία Σλίτερ.

«Δεν θέλω να το συζητήσω τώρα αυτό» ξεφύσηξε ο 
υπεύθυνος καθηγητής της τάξης μας.
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«Ρε μεγάλε, ωραία αρχίζουμε» μου ψιθύρισε ο Φρί-
ντελ. «Και αυτές είναι, υποτίθεται, διακοπές;»

«Όσο γκρινιάζει μονάχα στα παιδιά του και όχι σε 
μας, εμένα δεν με νοιάζει» έκανε ο Κάλε.

Το μέρος όπου είχε αράξει το φεριμπότ μας, ονομα-
ζόταν Νόρντμπι. Απ’ όσο μπορούσα να κρίνω με μια 
πρώτη ματιά, φαινόταν ευχάριστο και φιλόξενο.

Κοντά στο σημείο, λοιπόν, όπου είχαμε δέσει το 
φεριμπότ, υπήρχε ένα μεγάλο πάρκινγκ. Ο Χοντρός 
Ζίγκι κοίταξε προς τα κει ερευνητικά. Τελικά ένας 
άντρας κατευθύνθηκε προς το μέρος μας, κουνώντας 
έντονα το χέρι του. Είχε μακριά μαλλιά, δεμένα σε 
αλογοουρά, και μια λευκή γενειάδα.

«Ρε μεγάλε» έκανε χαμηλόφωνα ο Φρίντελ. «Ο 
Αϊ-Βασίλης σε καλοκαιρινές διακοπές».

«Ξάβερ!» φώναξε ο Χοντρός Ζίγκι. «Επιτέλους!»
«Άιντε!» φώναξε ο καλοκαιρινός Αϊ-Βασίλης με 

βαυαρική προφορά. «Το αυτοκίνητο δεν έπαιρνε 
μπροστά, το άτιμο!»

«Για δες» είπε τώρα χαμηλόφωνα ο Ραπανάκης. 
«Ο Αϊ-Βασίλης είναι Βαυαρός». 

«Ρε μεγάλε! Και πώς βρέθηκε εδώ ειδικά αυτός;» 
ρώτησε ο Φρίντελ.

«Εμένα θα με ενδιέφερε πολύ περισσότερο κάτι 
άλλο» απάντησε ο Κάλε.

*  *  *
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Το τι εννοούσε, το μάθαμε καθώς καθόμασταν στρι-
μωγμένοι σαν σαρδέλες ανάμεσα στις αποσκευές μας 
μέσα στο ξεχαρβαλωμένο μίνι μπας του Ξάβερ. 

Ο Κάλε τα είχε καταφέρει με κάποιον τρόπο να 
τρυπώσει στη θέση του συνοδηγού δίπλα στον Βαυα-
ρό Αϊ-Βασίλη. Ο Ραπανάκης κι εγώ καθόμασταν πίσω 
του.

Ξαφνικά ο Κάλε πήρε το σημειωματάριό του στο 
χέρι. Και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό: ο αρχη-
γός μας ήταν σε αναζήτηση μιας καινούριας υπόθεσης.

«Μήπως προσέξατε τον τελευταίο καιρό κάτι ασυ-
νήθιστο στο νησί;» ρώτησε αμέσως μετά τον Ξάβερ.

Εκείνος κοίταξε για μια στιγμή τον Κάλε έκπλη-
κτος. «Πώς;»

«Ε, να, ανεξιχνίαστα εγκλήματα για παράδειγμα ή 
σκοτεινές μορφές».

«Εκτός από μένα δεν υπάρχουν σκοτεινές μορφές 
στο Φάνε!» φώναξε ο Ξάβερ και γέλασε τόσο δυνατά, 
που του Κάλε τού έπεσε το σημειωματάριο από την 
τρομάρα.

Το σήκωσε και το έχωσε πάλι στην τσέπη του. Προ-
φανώς φοβήθηκε μη γίνει εντελώς ρεζίλι.

«Ζείτε όλο τον χρόνο στο νησί;» ρώτησε ο Ραπα-
νάκης.

«Αμέ» είπε ο Ξάβερ. «Πάντα με τραβούσε κάτι 
προς τον Βορρά. Και μια μέρα ακολούθησα αυτό 
το κάλεσμα, μέχρι που έφτασα στον τόπο που ήταν 
προο ρισμένος για μένα».
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«Κι αυτός ο τόπος είναι εδώ;» τον ρώτησα εγώ.
Ο Ξάβερ χτύπησε με το χέρι του το στήθος. «Είμαι 

ο Ξάβερ Χίντερχουμπερ! Και είμαι Βαυαρός! Όμως 
μέσα στην καρδιά μου είμαι ένας Βίκινγκ!»

«Δεν είναι μόνο Βαυαρός, είναι και εντελώς παλα-
βός!» μου ψιθύρισε ο αδελφός μου.

Εκτός από τον Χοντρό Ζίγκι και τη γυναίκα του, εί-
χαν έρθει μαζί μας και ο κύριος και η κυρία Μάχβιτς, 
για να μας προσέχουν. Είχαμε ανακαλύψει ότι ανήκαν 
στον ίδιο σύλλογο με τον Χοντρό Ζίγκι. Το μόνο κοινό 
που είχαν μαζί μας ήταν ότι συνόδευαν κι εκείνοι για 
πρώτη φορά τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης μας σε 
κατασκήνωση.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής με το τρένο ο κύ-
ριος Μάχβιτς καθόταν στο κουπέ μας χωρίς να πει 
ούτε μία λέξη. Δεν είχε κουνήσει καν τα χείλη του μέ-
χρι τώρα. Γρήγορα κατάλαβα ότι ο κύριος Μάχβιτς 
έκανε οτιδήποτε άλλο εκτός από πλάκες.*

Όμως τώρα, προς μεγάλη μας έκπληξη, άνοιξε 
όντως το στόμα του για να πει κάτι.

«Τι…» κατάφερε όμως να ξεστομίσει μονάχα, γιατί 
η γυναίκα του τον διέκοψε αμέσως.

«Τι κάνετε εδώ;» ρώτησε τον Ξάβερ.
«Άιντε! Είχα κάνει κάτι λίγες οικονομίες. Έτσι μί-

σθωσα ένα οικόπεδο και άνοιξα ένα κάμπινγκ».

* Machwitz στα γερμανικά σημαίνει κάτι σαν «πλακατζής». 
(Σ.τ.Μ.) 
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Πάλι πήγε να πει κάτι ο κύριος Μάχβιτς. «Θα…»
«Θα είναι σίγουρα το κάμπινγκ στο οποίο θα μεί-

νουμε, έτσι δεν είναι;» τον διέκοψε ξανά η γυναίκα 
του.

«Έτσι είναι» απάντησε ο Χοντρός Ζίγκι αντί για 
τον Ξάβερ. «Ο κύριος Χίντερχουμπερ είχε την ευγενή 
καλοσύνη να μας παραχωρήσει τις θέσεις και τις σκη-
νές έναντι μιας πολύ μικρής αμοιβής».




