


Το πρώτο αγγούρι

«Αν αποτύχεις πάλι και στο επόμενο διαγώνισμα μαθη-
ματικών, θα μείνεις στην ίδια τάξη. Το έχεις καταλάβει, 
Ραπανάκη;»

Τι καλά να έχεις πονόψυχη αδερφή.
«Το ξέρω κι εγώ αυτό!» της έβαλα τις φωνές, αν και 

ήταν η τελευταία που έφταιγε. Το αντίθετο μάλλον: το 
απόγευμα είχε απαρνηθεί, όπως και τις τρεις προη-
γούμενες ημέρες, τον αγαπημένο της υπολογιστή, για 
να με βοηθήσει στις ασκήσεις στατιστικής.

«Λυπάμαι, Στέφι» είπα, προτού προφτάσει να δια
μαρτυρηθεί. «Όμως δεν μπορώ να καταλάβω για-
τί εσύ είσαι τόσο καλή στα μαθηματικά κι εγώ τόσο 
άσχετος. Αφού είμαστε δίδυμα!»

«Ναι, αλλά από διαφορετικά ωάρια» απάντησε η 
Στέφι ατάραχη. «Αυτά τα δίδυμα είναι μερικές φορές 
διαφορετικά και από τα κανονικά αδέρφια. Φαίνεται 
και από τη διαφορά ύψους μας».
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Κι εδώ είχε δυστυχώς δίκιο. Εγώ είμαι αρκετά πιο 
κοντός από κείνη. Γι’ αυτό και μερικοί εξυπνάκηδες 
στην τάξη μου με φωνάζουν Ραπανάκη.

Δεν είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό το όνομα, όμως 
δεν έχει και νόημα να προσπαθήσω να το αλλάξω.

«Άλλωστε τα καταφέρνεις!» φώναξε η Στέφι. «Λύ-
σαμε τώρα τουλάχιστον δέκα ασκήσεις και ούτε ένα 
λάθος».

«Το ξέρω» αναστέναξα. «Όταν είμαι στο σπίτι, όλα 
πάνε μια χαρά, όμως όταν έχω το διαγώνισμα μπρο-
στά μου, αρχίζω να τρέμω και τότε δε θυμάμαι πια τί-
ποτε απολύτως».

Η Στέφι σηκώθηκε. «Θα ’πρεπε να φοβάσαι λιγό-
τερο, αδερφούλη. Και δεν εννοώ μόνο τον φόβο για το 
διαγώνισμα των μαθηματικών».

Δεν απάντησα, γιατί ήξερα ότι είχε δίκιο. Προπα-
ντός φοβάμαι τις αράχνες, τους τύπους με τις φαρδιές 
πλάτες από το άλλο τμήμα, τους καθηγητές, το ότι θα 
θυμώσουν μαζί μου η μαμά και ο μπαμπάς αν δε γρά-
ψω πάλι στο διαγώνισμα των μαθηματικών, ακόμα 
και το σκοτάδι φοβάμαι. Έτσι ήταν τα πράγματα από 
τότε που πήγαινα νηπιαγωγείο, και μέχρι σήμερα δεν 
έχει αλλάξει κάτι.

Φαίνεται πως η Στέφι διάβασε τις σκέψεις μου. 
«Μη σκοτίζεσαι, Ραπανάκη. Ακόμα κι αν είσαι με-

ρικές φορές φοβητσιάρης, όλοι ξέρουμε πόσο πολύ 
σε χρειαζόμαστε. Έλα, πάμε στο περιβόλι. Πρέπει να 
ταΐ σουμε τον Πεντάμορφο».
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Σηκώθηκα αμέσως. «Τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως 
δεν μπορώ να βλέπω άλλο αυτές τις ηλίθιες ασκήσεις 
στατιστικής».

«Έτσι μπράβο!» χάρηκε η αδερφή μου. «Απλά ξέ-
χασε το διαγώνισμα των μαθηματικών! Άλλωστε γρά-
φουμε την επόμενη εβδομάδα».

Την επόμενη εβδομάδα κιόλας! Μ’ έπιασε ναυτία.

Στον δρόμο για το περιβόλι δεν μπορούσα να σταματή-
σω να σκέφτομαι το διαγώνισμα. Τα σύμβολα της στα-
τιστικής τριγύρναγαν μέσα στο μυαλό μου σαν μικρά 
τέρατα. Μόνο ο Φρίντελ κατάφερε να με απαλλάξει απ’ 
αυτές τις σκέψεις.

«Ρε μεγάλε!» μας φώναξε ήδη από μακριά. «Νόμι-
ζα ότι είχατε πάει από ώρα στον Πεντάμορφο. Σίγου-
ρα θα πεινάει!»

«Δε θα λιμοκτονήσει» απάντησε η Στέφι όταν ο 
Φρίντελ έφτασε πια κοντά μας. «Είχαμε να διαβάσου-
με για το διαγώνισμα των μαθηματικών. Γι’ αυτό και 
χρειαστήκαμε σήμερα περισσότερη ώρα για να φρο-
ντίσουμε τον μικρό φαγάνα».

«Το διαγώνισμα των μαθηματικών!» φώναξε ο 
Φρίντελ. «Καλά, Ραπανάκη! Αυτή θα είναι η ώρα της 
αλήθειας για σένα!»

«Τώρα άρχισες κι εσύ;»
«Μα τι κουβαλάς μαζί σου εκεί πέρα, Φρίντελ;» με 

διέκοψε η Στέφι. «Δώρο είναι αυτό;»
Τότε πρόσεξα το τυλιγμένο μέσα σε χαρτί περιτυ-
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λίγματος πακετάκι, που κρατούσε παραμάσχαλα ο 
Φρίντελ. Εκείνος το έσφιξε λιγάκι περισσότερο πάνω 
του. «Ναι, δώρο είναι. Έκπληξη για τον Πεντάμορ-
φο!»

Πάντα όταν ο Φρίντελ προφέρει το όνομα Πεντά-
μορφος, λάμπουν τα μάτια του. Ο Πεντάμορφος είναι 
ο σκύλος μας. Βασικά είναι ο σκύλος του Φρίντελ, για-
τί εκείνος και ο Πεντάμορφος συναντήθηκαν κάποτε 
πίσω από έναν κάδο απορριμμάτων. Από τότε είναι 
αχώριστοι. Επειδή ωστόσο ούτε ο Φρίντελ ούτε εμείς 
αλλά ούτε και ο Κάλε δεν μπορούσαμε να τον κρατή-
σουμε στα σπίτια μας, τον βάλαμε στο περιβόλι της 
θείας Χίλντα και του θείου Βέρνερ, που είναι συγγε-
νείς του Κάλε.

Ο Πεντάμορφος είναι πολύ παράξενο σκυλί. Του 
λείπουν μισό αυτί και επίσης κάναδυο δόντια. Και 
έχει περάσει πιθανότατα το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής του στους δρόμους. Μοιάζει σαν βουρτσάκι της 
τουαλέτας που γαβγίζει και, όταν ταράζεται, σφυρίζει 
αντί να γαβγίζει. Όμως, παρ’ όλα αυτά, ή ίσως ακρι-
βώς γι’ αυτό, τον έχουμε όλοι στην καρδιά μας.

«Μπορώ να δω λίγο;» ρώτησε η Στέφι και τέντωσε 
τον λαιμό της.

Ο Φρίντελ έσφιξε το πακετάκι ακόμα περισσότερο 
πάνω του. «Ρε μεγάλε! Αφού σας είπα ότι είναι έκπληξη!»

Η Στέφι έβαλε τα χέρια στη μέση. «Ρε συ, Φρίντελ! 
Μην κάνεις έτσι! Η έκπληξη είναι για τον Πεντάμορ-
φο, όχι για μας!»
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«Καλά λοιπόν» μουρμούρισε ο Φρίντελ. «Σ’ εσάς 
μπορώ να το πω. Είναι ένας καινούριος νάνος του κή-
που».

«Το ήξερα!» φώναξε η Στέφι. «Δε νομίζεις ότι 
υπερβάλλεις λιγάκι;»

Ο Φρίντελ μούτρωσε. «Καθόλου! Αν δε μας είχε 
βοη θήσει ο Πεντάμορφος στην τελευταία μας υπόθε-
ση, τότε…»

«Σταμάτα!» τον διέκοψε η Στέφι. «Δεν μπορώ να 
το ακούω άλλο! Ο Πεντάμορφος είναι ένας σκύλος, 
Φρίντελ. Δεν είναι ο Σέρλοκ Χολμς!»

«Δεν έχεις ιδέα» είπε ο Φρίντελ και απομακρύνθη-
κε με βαριά βήματα.

Η Στέφι κι εγώ τον ακολουθήσαμε. Αν ο Φρίντελ 
έχει τέτοια διάθεση, καλύτερα να μην του μιλάει κα-
νείς. Όταν πρόκειται για τον Πεντάμορφο, ο Φρίντελ 
πραγματικά δε σηκώνει αστεία. Ήταν βέβαια πολύ 
γλυκό εκ μέρους του που είχε αγοράσει για τον Πε-
ντάμορφο έναν καινούριο νάνο του κήπου. Ο Πεντά-
μορφος είχε πάντα δύο νάνους του κήπου μέσα στο 
σπιτάκι του, τους οποίους αγαπούσε. Ήταν, αν εξαι-
ρέσουμε τον Φρίντελ, οι καλύτεροί του φίλοι. Ένας 
από τους δύο ωστόσο εξαφανίστηκε στην τελευταία 
μας υπόθεση.

Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, όμως από τότε δεν 
έχει βρεθεί. Ο Φρίντελ είναι πεπεισμένος ότι ο σκύλος 
του τον θυσίασε, για να μας οδηγήσει στα σωστά ίχνη.

Με την άκρη του ματιού μου μπορούσα να δω το 
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πλατύ, πονηρό χαμόγελο της Στέφι. Κανονικά αυτό με 
εξοργίζει. Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο μπορούσα 
να την καταλάβω πάρα πολύ καλά.

Μετά την ιστορία με τον εξαφανισμένο νάνο του 
κήπου, ο Φρίντελ είναι πλέον απόλυτα βέβαιος ότι 
ο Πεντάμορφος είναι ένας «ιδιαιτέρως ευφυής σκύ-
λος», όπως έλεγε πάντα.

Σίγουρα ορισμένα από αυτά που είχε κάνει ο Πε-
ντάμορφος μου είχαν φανεί κι εμένα παράξενα, όμως 
παραμένει ένας σκύλος!

Ο Κάλε μάς περίμενε ήδη στην πόρτα του περιβολιού 
της θείας Χίλντα. 

«Ήρθατε επιτέλους! Ο Πεντάμορφος κοντεύει να 
με τρελάνει. Θα πεινάει μάλλον. Χοροπηδάει διαρκώς 
στα πόδια μου».

Χωρίς να του δώσει σημασία, ο Φρίντελ προσπέρα-
σε τον Κάλε και γονάτισε μπροστά στον Πεντάμορφο. 
Εκείνος χαιρέτησε τον καλύτερό του φίλο σφυρίζο-
ντας δυνατά.

«Μα τι έχεις, μικρέ μου; Πεινάς; Δε σου έδωσε τί-
ποτα ο κακός Κάλε;»

Ο Κάλε κοίταξε τη Στέφι κι εμένα με απορία.
«Μη δίνεις σημασία» είπε η Στέφι. «Και μην τον 

ρωτήσεις τι έχει στο πακετάκι».
«Γιατί;» ρώτησε ο Κάλε. «Τυλίγει τώρα το φαγητό 

για τον Πεντάμορφο σε χαρτί περιτυλίγματος;»
Ο Φρίντελ έριξε στον Κάλε μια δολοφονική ματιά 
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και εξαφανίστηκε με τον Πεντάμορφο πίσω από το 
σπιτάκι που βρίσκεται στη μέση του περιβολιού της 
θείας Χίλντα και του θείου Βέρνερ. 

Λίγο αργότερα ακούσαμε εναλλάξ δυνατά γαβγί-
σματα και σφυρίγματα. Μετά εμφανίστηκε ο Πεντά-
μορφος. Στο στόμα του κουβαλούσε τον καινούριο 
του πλαστικό νάνο του κήπου, που ιρίδιζε σε όλα τα 
χρώματα του ουράνιου τόξου. Στο κεφάλι φορούσε 
αντί για σκουφί ένα καρό ντετεκτιβικό καπέλο και στο 
χέρι αντί για φτυάρι έναν τεράστιο πλαστικό μεγεθυ-
ντικό φακό.

Ο Πεντάμορφος έτρεξε μιαδυο φορές πέρα δώθε 
ανάμεσα στα πόδια μας, για να μπορέσουμε κι εμείς 
να θαυμάσουμε το καινούριο του πολύτιμο απόκτημα. 
Κατόπιν το ακούμπησε προσεκτικά δίπλα του και όρ-
μησε στο μπολ του φαγητού του, το οποίο στο μεταξύ 
είχε γεμίσει η Στέφι.

Όταν τελικά ο Φρίντελ βγήκε πίσω από το σπιτάκι, 
έλαμπε σαν άντρας που μόλις απέκτησε παιδί.

«Λοιπόν, τι λέτε;»
«Τι να πούμε, Φρίντελ; Είναι αρκετά… πολύχρω-

μος» είπε η Στέφι.
«Ναι, δεν είναι;» είπε ο Φρίντελ λάμποντας. «Και 

στον Πεντάμορφο αρέσει. Τον ανακάλυψα στο και-
νούριο κατάστημα με είδη κήπου. Χάλασα σχεδόν 
ολόκληρο το χαρτζιλίκι μου. Ας ελπίσουμε ότι δε θα 
τον κλέψει κανείς».

Ενώ η Στέφι κι εγώ προσπαθούσαμε με κόπο να συ-
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γκρατήσουμε τα γέλια μας, ο Κάλε κοίταζε σαστισμέ-
νος το καινούριο παιχνίδι του Πεντάμορφου.

«Γιατί το έκανες αυτό, Φρίντελ;» ρώτησε σιγανά.
«Τι εννοείς;» απόρησε ο Φρίντελ. «Γιατί αγόρα-

σα έναν νάνο του κήπου στον Πεντάμορφο; Από την 
ιστορία με τον Χάσο και τον κύριο Λίνκε, είχε μόνο 
έναν».

«Αυτό το ξέρω! Δε θέλω να μάθω γιατί αγόρασες 
γενικά έναν νάνο του κήπου στον Πεντάμορφο, αλλά 
γιατί ειδικά αυτόν;» γκάριξε ο Κάλε ξαφνικά και έδει-
ξε με τεντωμένο χέρι το καινούριο πολύχρωμο παιχνί-
δι του Πεντάμορφου.

Ο Φρίντελ κοίταξε μια στιγμή τον Κάλε εμβρόντητος. 
«Τι ηλίθια ερώτηση είναι αυτή;» φώναξε μετά. 

«Εσύ θα έπρεπε να το ξέρεις αυτό καλύτερα απ’ 
όλους! Αφού ταιριάζει και σ’ εμάς. Στο κάτω κάτω 
έχουμε γραφείο ντετέκτιβ!»

Ο Κάλε στάθηκε μπροστά στον Φρίντελ, έβαλε τα 
χέρια του πάνω στους ώμους του, και τον κοίταξε κα-
τάματα.

«Φρίντελ» είπε σχεδόν ικετευτικά. «Οι “Κάλε και 
Σία” είναι σοβαρό γραφείο ντετέκτιβ. Και σε ένα σο-
βαρό γραφείο ντετέκτιβ δεν ταιριάζουν μικροί πλα-
στικοί νάνοιΣέρλοκ Χολμς!»

Αυτός ήταν ο Κάλε, όπως τον ξέραμε όλοι πολύ 
καλά. Είχε ιδρύσει το γραφείο ντετέκτιβ «Κάλε και 
Σία» και αναζητούσε διαρκώς θεαματικές υποθέσεις. 
Είχαμε όντως βρεθεί μέχρι τώρα στα ίχνη της μιας ή 



 17ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΉΡΙΟ ΤΟΥ ΈΒΔΟΜΟΥ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ

της άλλης συναρπαστικής υπόθεσης. Παρ’ όλα αυτά, 
απείχαμε ακόμη πολύ από τη μεγάλη ιδέα που είχε για 
το γραφείο μας, και ειδικά για τον εαυτό του, ο Κάλε.

«Ρε μεγάλε!» φώναξε ο Φρίντελ. «Μου τη δίνεις 
στα νεύρα με το γραφείο ντετέκτιβ σου! Και άλλωστε, 
αν δεν ήταν ο Πεντάμορφος, δε θα είχαμε διαλευκάνει 
ποτέ την υπόθεση με τον κύριο Λίνκε και τον Χάσο! Γι’ 
αυτό κι εκείνος θυσίασε τελείως ανιδιοτελώς τον νάνο 
του. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εί-
ναι να του τον αντικαταστήσουμε. Φτάνει που έπρεπε 
να τον πληρώσω μόνος μου!»

«Μήπως νομίζεις ότι θα σου έδινα και χρήματα γι’ 
αυτό το απαίσιο πλαστικό κατασκεύασμα; Και κατά-
λαβέ το επιτέλους, Φρίντελ, ο Πεντάμορφος δεν είναι 
έξυπνος σκύλος. Είναι γλυκός, αλλά ηλίθιος!»

Τώρα ο Κάλε είχε πατήσει τον Φρίντελ στο πιο 
ευαί σθητο σημείο του.

«Ρε μεγάλε! Και βέβαια είναι έξυπνος! Και σε κάθε 
περίπτωση εξυπνότερος από σένα! Χωρίς αυτόν, εκα-
τό τοις εκατό, δε θα είχες αντιληφθεί ότι κάτι δεν πή-
γαινε καλά με τον κύριο Λίνκε!»

Εκατό τοις εκατό; Ποια είπαμε ότι ήταν η διαφορά 
ανάμεσα στο «τοις εκατό» και στο «από εκατό;»

Αναρωτήθηκα αν ο Φρίντελ και ο Κάλε είχαν κάτι 
καλύτερο να κάνουν από το να τσακώνονται αν ο Πε-
ντάμορφος είναι έξυπνο σκυλί ή όχι.

Ήταν απλώς ο Πεντάμορφός μας, και αυτό εμένα 
μου αρκούσε.
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«Δε μου λες, σοβαρέ ντετέκτιβ» διέκοψε η Στέφι 
τις σκέψεις μου. «Τι χαρτί είναι αυτό που ανεμίζεις 
τόση ώρα;»

Κι εγώ είχα προσέξει τη μεγάλη λευκή κόλλα, όμως 
δεν είχα τολμήσει να ρωτήσω τον Κάλε.

Η έκφρασή του άλλαξε απότομα. Φάνηκε ξαφνικά 
αμήχανος.

«Ε, να» είπε διστακτικά. «Η θεία Χίλντα και ο θείος 
Βέρνερ έφυγαν για λίγες μέρες».

«Αχά» είπε η Στέφι. «Και;»
«Σ’ αυτούς ανήκει αυτό το περιβόλι. Δηλαδή το 

έχουν μισθώσει».
«Ναιαιαι!» αναστέναξε η Στέφι. «Αυτό το ξέρουμε!»
Ήταν παράξενο με τον Κάλε. Η αυτοπεποίθησή 

του δεν κλονιζόταν με τίποτα, ακόμα και όταν γινόταν 
γελοίος. Μόνο όταν η φωνή της Στέφι έπαιρνε έναν 
συγκεκριμένο τόνο, όπως και τώρα, εκείνος γινόταν 
σχεδόν ένα με το έδαφος από την αμηχανία του.




