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Η ΕΡΕΥΝΑ  
ΑΡΧΙΖΕΙ

Εκείνο το σαββατιάτικο πρωινό στα τέλη Γενάρη 
ο επίδοξος ντετέκτιβ Λάρι Μίστερι, σπουδαστής 
στην έγκριτη σχολή Eye International, δεν κρα-
τιόταν από τη χαρά του. Είχε μόλις λάβει ένα μέιλ 
από τον φίλο του Μάλορι, που τον καλούσε στο 
πάρτι γενεθλίων του.

Για τον Λάρι ήταν ένα υπέροχο νέο. Είχε ξυπνή-
σει με δυσκολία για να παρακολουθήσει το μάθημα 
Κατασκοπείας και Αντικατασκοπείας στην οθόνη 
του υπολογιστή και χασμουριόταν αδιάκοπα εδώ 
και δύο ώρες. Περίμενε με ανυπομονησία να με-
σημεριάσει, αποχαιρέτησε ευγενικά τον καθηγητή 
ΔΜ31 και ξαναδιάβασε την πρόσκληση.
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Το πάρτι ήταν προγραμματισμένο για τις οκτώ 
το βράδυ στο Fashion Time, ένα χλιδάτο κλαμπ στο 
κέντρο του Λονδίνου. Το θέμα ήταν η δεκαετία του 
’70 και ήταν υποχρεωτική η αμφίεση εμπνευσμένη 
από την ντίσκο, μουσικό είδος που ήταν πολύ της 
μόδας την εποχή εκείνη. Στην πρόσκληση φαίνο-
νταν νεαροί με παντελόνια καμπάνα, πολύχρωμα 
πουκάμισα με μυτερό γιακά, γιλέκα τόσο στενά 
που προκαλούσαν ασφυξία και παπούτσια με πε-
ντάποντη σόλα.

Ο Λάρι λάτρευε τις εκκεντρικότητες και αποδέ-
χτηκε την πρόκληση με μεγάλο ενθουσιασμό. Για 
μεσημεριανό καταβρόχθισε ένα πιάτο τηγανητές 
πατάτες που είχαν μείνει στο ψυγείο για τουλά-
χιστον τρεις μέρες. Έπειτα άρχισε τις ανασκαφές 
στην ντουλάπα του αλλά βρήκε μόνο παντελόνια 
τζιν, μπλουζάκια και κοστούμια ραμμένα κατά 
παραγγελία που του είχε αγοράσει η μητέρα του 
για επίσημες περιστάσεις. Τίποτα όμως που να 
ταιριάζει στην περίσταση αυτή. 

Απογοητευμένος, συμβουλεύτηκε διάφορες 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ



15

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΙΖΕΙ 

ιστοσελίδες στο διαδίκτυο αναζητώντας κάτι πιο 
δελεαστικό. Μετά από μία ώρα πλοήγησης, το 
βλέμμα του τράβηξε ένα βίντεο του Τζον Τρα-
βόλτα από την ταινία Πυρετός το σαββατόβραδο. 
Οι κινήσεις του ηθοποιού ήταν αβίαστες και σε 
μαγνήτιζαν, ενώ το κολλητό λευκό κοστούμι που 
φορούσε ήταν τέλειο για το πάρτι.

Ο Λάρι έτρεξε σαν σφεντόνα σε ένα μαγαζάκι 
με βίντατζ ρούχα λίγα τετράγωνα πιο κάτω από 
τη σοφίτα του. Έδωσε το χαρτζιλίκι της εβδομάδας 
και επέστρεψε στο σπίτι σέρνοντας μια τεράστια 
σακούλα. Έτρεξε κάτω από το ντους και άρχισε να 
ετοιμάζεται με την ησυχία του: λίγο μετά τις επτά 
ήταν ακόμα μπροστά στον καθρέφτη φροντίζοντας 
και τις τελευταίες λεπτομέρειες.

«Απόψε κανένα κορίτσι δεν θα μπορέσει να 
αντισταθεί στη γοητεία μου!» είπε ικανοποιημέ-
νος καθώς κούμπωνε το γιλέκο. Τόνισε τη φράση 
δείχνοντας με το ένα του δάχτυλο προς τα πάνω 
και κάνοντας μία απότομη κίνηση με τον γοφό, 
όπως είχε δει να κάνει ο Τζον Τραβόλτα. Προς 
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μεγάλη του έκπληξη, η φιγούρα τού πέτυχε μια 
χαρά.

Έμενε μόνο ένα ψέκασμα με την κολόνια 
του και ήταν έτοιμος να βγει έξω. Πήρε το 
μπουκαλάκι και, χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, 
πάτησε τον ψεκαστήρα.

«Άιιι!» φώναξε όταν το 
σπρέι τον βρήκε κατευ-
θείαν στο μάτι. «Τσούζει 
τρελά!»

Έτρεξε στο μπάνιο, 
έπλυνε το πρόσωπό 
του με καυτό νε-
ρό, συνέχισε να 
φωνάζει, έτριψε το 
μάτι πιο δυνατά, έβγαλε 
άλλη μία κραυγή από τον 
πόνο και, τελικά, μετά 
από άπειρες στιγμές 
μαρτυρίου, πέρασε 
απαλά τη νωπή 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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πετσέτα πάνω στο δεξί μάτι. Με ένα βογκητό, 
ξανάνοιξε τα βλέφαρα και διαπίστωσε τη ζημιά 
που είχε μόλις προκαλέσει: το μάτι του έμοιαζε 
με φλεγόμενη μπίλια!

«Ωχ, όχι… θα χρειαστώ ένα λίτρο κολλύριο 
τώρα! Και πού το ’χω βάλει άραγε;» αναρωτήθηκε 
απελπισμένος ο νεαρός ντετέκτιβ τριγυρνώντας 
άσκοπα μες στο διαμέρισμα. Μισότυφλος καθώς 
ήταν, έπεσε πάνω στα έπιπλα ρίχνοντας κάτω 
στοίβες από κόμικς και περιοδικά. «Μπορεί να 
είναι στο κουτί πρώτων βοηθειών…»

 Άνοιξε διάπλατα το πορτάκι του ντουλαπιού 
και άδειασε το κουτί του φαρμακείου σαν μα-
νιασμένος. Δυστυχώς, ήταν γεμάτο με τσιρότα, 
απολυμαντικά και συσκευασίες με βαμβάκι, αλλά 
κολλύριο πουθενά!

Στο μεταξύ, το μάτι του είχε πρηστεί υπερβο-
λικά. «Δεν μπορώ να πάω στο πάρτι σε αυτή την 
κατάσταση!» ψέλλισε. «Πρέπει να σκαρφιστώ ένα 
κόλπο!»

Το σκέφτηκε για μερικά λεπτά, κοιτάζοντας 
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πάντα την ώρα. Ήταν περασμένες οκτώ και το 
πάρτι σίγουρα είχε ήδη ξεκινήσει. Κάποια στιγμή 
χτύπησε μεταξύ τους τα δυο του δάχτυλα. «Μα 
τι χαζός που είμαι!» αναφώνησε. «Πώς δεν το 
σκέφτηκα νωρίτερα;»

Είχε βρει μια λύση. Ίσως λίγο γελοία αλλά ήταν 
ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει σε εκείνη την 
έκτακτη κατάσταση.

Είκοσι λεπτά αργότερα εμφανίστηκε στο πάρτι 
σφυρίζοντας χαρούμενα. Είχε ισιώσει μία τούφα 
από τα μαλλιά του στη δεξιά πλευρά του προ-
σώπου του και κανείς από τους φίλους του δεν 
παρατήρησε το πονεμένο μάτι του που υπέφερε 
κρυμμένο ακριβώς από κάτω. Αφού τους χαιρέ-
τησε όλους, ο νεαρός ντετέκτιβ σερβιρίστηκε μία 
ποσότητα από ορεκτικά και βολεύτηκε σε ένα 
καναπεδάκι στην πιο σκοτεινή γωνιά της αίθου-
σας χορού. Οι καλεσμένοι χόρευαν κάτω από μία 
τεράστια ντισκομπάλα, η οποία περιστρεφόταν 
εκτοξεύοντας πολύχρωμες φωτεινές λεπίδες στον 
χώρο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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«Δεν θα ανέβεις στην πίστα;» τον ρώτησε ο 
Κλαρκ μετά από λίγο, κουνώντας την κοιλιά του 
στον ρυθμό της μουσικής.

Ο Λάρι το έπαιξε ειδήμονας σταυρώνοντας τις 
γάμπες και εκτοξεύοντας τα ποπκόρν κατευθείαν 
στο στόμα. «Κάνω οικονομία δυνάμεων» δήλωσε. 
«Τα καλύτερα τραγούδια τα βάζουν πάντα στο 
τέλος!»

Ο Κλαρκ ξέσπασε σε γέλια, συνέχισε να κουνάει 
την κοιλιά του και χάθηκε πάλι μέσα στο πλήθος.

Στο τέλος ενός φάνκι κομματιού, που απογείωσε 
ολόκληρη την πίστα, ήρθε η σειρά του Μάλορι. 
«Είναι η τυχερή μου βραδιά, αγαπητέ μου Λάρι» 
καυχήθηκε. «Αν δεν σηκωθείς από το καναπεδάκι, 
θα σου πάρω όλα τα κορίτσια!»

Ο Λάρι πήγε να απαντήσει με ένα αστειάκι, 
αλλά στο μεταξύ άρχισαν όλοι να τραγουδούν το 
τραγουδάκι των γενεθλίων, σέρνοντας τον φίλο 
του στο κέντρο της αίθουσας, για να κόψουν μία 
τεράστια τούρτα που εμφανίστηκε από το που-
θενά.




