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Η ΕΡΕΥΝΑ  
ΑΡΧΙΖΕΙ

Ο δεκατετράχρονος Λάρι Μίστερι είχε σώμα 
λεπτό και κοκαλιάρικο, χωρίς την παραμικρή υπο-
ψία μυών. Τεμπελάκος από τη φύση του και με 
τα μαύρα τσουλούφια του μονίμως ξεχτένιστα, 
περνούσε μέρες ολόκληρες πασπατεύοντας τις 
τεχνολογικές συσκευές στο ρετιρέ του στον δέ-
κατο πέμπτο όροφο του Μεγάρου Μπέικερ. Οι 
Λονδρέζοι φίλοι του του είχαν κολλήσει το παρα-
τσούκλι «δόκτωρ Τζέκιλ» λόγω των παράξενων 
νυχτερινών συνηθειών του, που θύμιζαν εκείνες 
ενός τρελού επιστήμονα μονίμως έγκλειστου στο 
εργαστήριό του.

Όταν άκουγε να ψιθυρίζουν αυτό το παρατσού-
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κλι, ο Λάρι γελούσε δυνατά κι έκανε ότι δήθεν 
διαμαρτυρόταν ντροπαλά. Άλλωστε, δεν υπήρχε 
αμφιβολία ότι όλα τα μέλη της οικογένειας Μίστερι 
ήταν κάπως παράξενα. Ήταν άνθρωποι εκκεντρι-
κοί, που έκαναν τα πιο απίθανα επαγγέλματα και 
ζούσαν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Επιπλέον, ο 
Λάρι προτιμούσε να μην αποκαλύπτει την αληθινή 
του δραστηριότητα: εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, 
κανείς δεν γνώριζε τις επιτυχίες που σημείωνε ως 
ντετέκτιβ!

Ακόμη και ο πατέρας του, Σάμιουελ, αγνοού-
σε τις επικίνδυνες αποστολές που του ανέθετε η 
σχολή ντετέκτιβ: έρευνες για κλοπές, απαγωγές 
και άλλα εγκλήματα. Όταν τον είχε γράψει στην 
έγκριτη σχολή Eye International, ο Σάμιουελ Μί-
στερι είχε αποσπάσει από τον γιο του την υπόσχεση 
ότι θα μελετούσε απερίσπαστος και θα αρίστευε 
στις βαθμολογίες, ώστε να γίνει κάποτε, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, διευθυντής της Σκότλαντ Γιαρντ. Έπειτα 
ξέσπασε σε βροντερά γέλια, σημάδι ότι του ανέθετε 
μια πρόκληση. Ήταν η χαρακτηριστική συμπερι-
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φορά του: είχε το πάθος του ανταγωνισμού και, 
όταν νικούσε, κυριολεκτικά τρελαινόταν.

Από τότε ο Λάρι προσπαθούσε να δώσει τον 
καλύτερο εαυτό του στα μαθήματα της σχολής και 
κατά τη διάρκεια των ερευνών που του ανέθεταν 
κάθε τόσο. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το αγόρι ήταν 
σε διακοπές. Καμία βασανιστική εξέταση ενόψει 
και καμία πλεκτάνη προς διαλεύκανση στον ορί-
ζοντα. Ο νεαρός ντετέκτιβ είχε μπροστά του επτά 
μέρες απόλυτης χαλάρωσης… Και αν δεν υπήρχε η 
σαρωτική παρουσία του πατέρα του, αυτή θα ήταν, 
αναμφίβολα, η καλύτερη εβδομάδα της ζωής του.

«Να πάρει! Πάλι τα ίδια!» ξέσπασε ο Λάρι ανε-
βαίνοντας τη σκαλίτσα του τραμπολίνου σε ύψος 
τριών μέτρων. Έφτασε προσεκτικά ως την κορυφή 
και κρατήθηκε από την κουπαστή. Η πισίνα αστρα-
ποβολούσε στο κατάστρωμα 12 του επιβλητικού 
υπερωκεάνιου Κινγκ Άρθουρ που όργωνε τα κύ-
ματα στ’ ανοιχτά των νορβηγικών ακτών. Όπου 
κι αν έπεφτε το βλέμμα του νεαρού ντετέκτιβ 
αποκεί ψηλά, αντίκριζε μια αφρισμένη κι απέρα-
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ντη θάλασσα, στην οποία ο ήλιος καθρεφτιζόταν 
με χιλιάδες λάμψεις. Η σμαραγδένια ακτογραμμή 
των φιόρδ έλαμπε από μακριά.

«Βούτηξε, Λάρι!» του φώναξε ο πατέρας του, 
Σάμιουελ, από την άκρη της πισίνας, περιμένοντας 
με στημένη τη βιντεοκάμερα καθισμένος σε μια 
ξαπλώστρα. Είχε ηλιοκαμένο δέρμα, σμιλεμένους 
θωρακικούς μυς και νεάζον ύφος: δεν του φαινόταν 
καθόλου πως είχε πατήσει τα σαράντα.

«Θες να χάνεις σε όλες τις αναμετρήσεις μας;» 
πρόσθεσε σχεδόν τραγουδιστά. «Σε έχω ήδη νι-
κήσει στο κολύμπι και στην ελεύθερη κατάδυση. 
Είσαι τελείως σκράπας!»

Ο Λάρι έσφιξε τα δόντια και προχώρησε δι-
στακτικά πάνω στον βατήρα που κλυδωνιζόταν 
επικίνδυνα. Μα γιατί δέχτηκε να συμμετάσχει σε 
μια κρουαζιέρα οργανωμένη από τον μπαμπά του; 
Το ήξερε ότι θα ήταν σωστό βασανιστήριο.

Για να βελτιώσει λίγο την κατάσταση, έπρεπε 
να αποδείξει το συντομότερο δυνατό ότι δεν το 
έβαζε κάτω. Έτσι, πήρε μια βαθιά ανάσα, αποτίναξε 
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την αίσθηση του ιλίγγου κι έφτασε στην άκρη του 
βατήρα.

«Και τώρα θέλουμε τη βόμβα!» κραύγασε περι-
χαρής ο Σάμιουελ Μίστερι. «Είδες πόσα απόνερα 
σήκωσε η δική μου βουτιά; Για δοκίμασε κι εσύ, 
να δούμε τι θα καταφέρεις!»

«Εεε… αυτή τη φορά θα σε νικήσω» ψέλλισε 
ο Λάρι με ελάχιστη αυτοπεποίθηση. Ακούμπησε 
τα πόδια του στην άκρη του βατήρα και άνοιξε 
διάπλατα τα χέρια για να ισορροπήσει. «Είμαι… 
χμ… σχεδόν έτοιμος!»

Αλλά κάτι του απέσπασε την προσοχή. Καθώς 
ακούγονταν προτροπές και κοροϊδίες, γύρω από 
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την πισίνα είχε συγκεντρωθεί ένα πλήθος περίερ-
γων. Η μόνη που του έλειπε να δει στους θεατές 
ήταν η καινούρια σύζυγος του μπαμπά, η ολυ-
μπιονίκης στο κέρλινγκ Ρίκε Λίνστριντ. Καθόταν 
κάτω από μία ομπρέλα και πάστωνε με αντηλιακή 
κρέμα τη μικρή Ίλσε, που είχε μόλις κλείσει χρόνο, 
το πιο νεαρό μέλος της οικογένειας Μίστερι. Με 
εξαίρεση τα γαλανά μάτια της, η αδελφούλα του 
έμοιαζε πάρα πολύ στον Λάρι κι έδειχνε κι εκείνη 
ένα πρόωρο ενδιαφέρον για τα μαραφέτια υψηλής 
τεχνολογίας.

«Μα τα γένια της βασίλισσας!» μουρμούρισε 
εκείνος βλέποντας ότι η μπέμπα είχε βρει το EyeNet 
μέσα από το σακίδιο της θάλασσας κι έπαιζε ανέ-
μελη. «Αν το ανοίξει, την πάτησα. Ευτυχώς που 
έχω βάλει κωδικό ασφαλείας».

Το αντικείμενο αυτό, που έμοιαζε με κινητό τη-
λέφωνο, ήταν το βασικό εργαλείο με το οποίο ήταν 
εξοπλισμένοι οι σπουδαστές της Eye International. 
Μέσα στο κέλυφός του από τιτάνιο έκρυβε απόρ-
ρητα αρχεία, online βάσεις δεδομένων και απίστευ-
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τες λειτουργίες που διευκόλυναν τις ερευνητικές 
δια δικασίες.

«Εμπρός, Λάρι! Είσαι και ο πρώτος!» του φώ-
ναξαν, σαν άλλοι οπαδοί, κάτι κοριτσάκια μέσα 
από το νερό. Εκείνος κοίταξε χαμηλά κι έγινε 
κατακόκκινος σαν πιπεριά: τον χαιρετούσαν και 
του έσκαγαν φιλιά με τις παλάμες τους.

«Μα τι καρδιοκατακτητής!» φώναξε περήφανος 
ο Σάμιουελ Μίστερι. Έπειτα απευθύνθηκε προς 
τις θορυβώδεις θαυμάστριες: «Απόψε θα κάνουμε 
πάρτι προς τιμήν του, θα έρθετε;».

Εκείνες άρχισαν να στριγκλίζουν από ευτυχία 
σαν να τις είχε καλέσει ένας ροκ σταρ στην ιδιω-
τική του συναυλία.

Από την ντροπή του, ο Λάρι έκρυψε το πρόσωπο 
ανάμεσα στα χέρια του. Τώρα πια δεν είχε καμία 
αμφιβολία: θα ήταν οι πιο ντροπιαστικές διακοπές 
της ζωής του. Και να φανταστεί κανείς ότι ήθελε 
μόνο να περάσει λίγες μέρες μακριά από τα βαρετά 
μαθήματα της σχολής και είχε πέσει στα γόνατα 
ικετεύοντας να του δώσουν άδεια.
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Βασανισμένος από αυτές τις σκέψεις, ο νεαρός 
σκέφτηκε να εγκαταλείψει την πρόκληση και να 
επιστρέψει στη Ρίκε και την Ίλσε για να χαλαρώσει 
με την ησυχία του. Καθώς το βλέμμα του μετακι-
νούνταν προς εκείνο το σημείο, η σκηνή άρχισε 
να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του σαν σε 
αργή κίνηση.

Και να τι είδε: τη μικρή Ίλσε να πετάει μακριά το 
EyeNet με έντρομο ύφος. Έπειτα είδε το μαραφέτι 
που αστραποβολούσε σαν μανιασμένο να κάνει μια 
ατελείωτη πτήση και, τέλος, το είδε να προσκρούει 
πάνω στα γλιστερά πλακάκια του καταστρώματος 
12 και στη συνέχεια να κυλάει προς την πισίνα.

Του είχαν αναθέσει μια νέα αποστολή και το 
EyeNet σε λίγο θα έπεφτε στο νερό! Ο νεαρός 
ντετέκτιβ δεν έχασε ούτε στιγμή και βούτηξε από 
τον βατήρα. Έκανε μια θεαματική πιρουέτα, κα-
τέληξε στο νερό με αψεγάδιαστο στιλ κι έφτασε 
ως το χείλος της πισίνας.

Το χέρι του άρπαξε το EyeNet μια στιγμή πριν 
πέσει στην πισίνα. 
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