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Η ΕΡΕΥΝΑ  
ΑΡΧΙΖΕΙ

Στις αρχές του φθινοπώρου το Λονδίνο συχνά 
χανόταν μες στην ομίχλη. Εκείνο το πρωινό του 
Οκτώβρη δεν έβλεπε κανείς ούτε τη μύτη του και 
ο θόρυβος από την κυκλοφορία των αυτοκινή-
των ήταν λιγότερο έντονος. Ακόμα και η οδός 
Μπελβεντέρε είχε χαθεί μέσα σε εκείνο το λευκό 
σεντόνι. Στο έρημο πεζοδρόμιο βρισκόταν ένα 
αγόρι λεπτό και κοκαλιάρικο. Είχε δυο μεγάλους 
μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια και μια τούφα 
από μαύρα μαλλιά. Προχωρούσε επιφυλακτικός.

«Δεν την αντέχω την ομίχλη του Λονδίνου…» 
γκρίνιαξε. «Αυτός ο καιρός δεν είναι για μένα!»

Το αγόρι ήταν δεκατεσσάρων ετών, λεγόταν 
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Λάρι Μίστερι και είχε γραφτεί στη φημισμένη 
σχολή ντετέκτιβ Eye International. 

Ο Λάρι κοίταξε τριγύρω αναζητώντας κάποιο 
σημείο αναφοράς. Έκανε έναν μορφασμό… τα 
φώτα του δρόμου σχημάτιζαν κίτρινους κύκλους 
πάνω στην ομίχλη και τα περιγράμματα των αυ-
τοκινήτων θύμιζαν λίγο άμαξες παλιάς εποχής. 
Θαρρείς και η πόλη, με έναν μαγικό τρόπο, είχε 
γυρίσει πίσω στον δέκατο ένατο αιώνα, στην ένδο-
ξη βικτοριανή εποχή – εκείνη με τα κατορθώματα 
του σπουδαίου Σέρλοκ Χολμς.

Αυτή η ζοφερή ατμόσφαιρα, σκέφτηκε το αγόρι, 
οπωσδήποτε ταίριαζε περισσότερο στην ξαδέλφη 
του την Άγκαθα, επίδοξη συγγραφέα αστυνομι-
κών μυθιστορημάτων και ντετέκτιβ με όσφρηση 
λαγωνικού. Η μικρή είχε εξαιρετική διαίσθηση 
και αλάνθαστη μνήμη, αν και στις έρευνές της 
χρησιμοποιούσε λίγο παρωχημένα εργαλεία, όπως 
στιλό και σημειωματάριο.

Με μια ενστικτώδη κίνηση το χέρι του γλίστρησε 
μέσα στην τσέπη του σακακιού του. Το πιστό του 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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EyeNet, η ηλεκτρονική συσκευή από τιτάνιο που 
είχαν στη διάθεσή τους όλοι οι σπουδαστές της 
σχολής, ήταν στη θέση της. Ο Λάρι έφερε στον νου 
του τις λειτουργίες με τις οποίες ήταν εφοδιασμένο 
αυτό το κόσμημα υψηλής τεχνολογίας: ηλεκτρο-
νικές αναζητήσεις, φασματοσκοπικές αναλύσεις, 
δορυφορικές παρακολουθήσεις…

«Αντίο στον δέκατο ένατο αιώνα!» αναφώνησε 
και συνέχισε να περπατάει. «Αντίο στους μεγε-
θυντικούς φακούς και τα σημειωματάρια για να 
καταγράφουμε λεπτομέρειες. Ζούμε στον εικοστό 
πρώτο αιώνα: αυτά είναι τα εργαλεία των ντετέκτιβ 
του μέλλοντος!»

Ο Λάρι έψαχνε τη Φωλιά του Τυχοδιώκτη, ένα 
κατάστημα με βιντεοπαιχνίδια στην οδό Μπελβε-
ντέρε. Με εκείνο τον παλιόκαιρο, ένα πράγμα μο-
νάχα μπορούσε να τον βγάλει από την ακατάστατη 
σοφίτα του στο Μέγαρο Μπέικερ: το Monster 
Slasher II, το πολυαναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι 
της σεζόν, που κυκλοφορούσε εκείνη τη μέρα!

Το αγόρι σάστισε με μια σκέψη του: κι αν το 



 

Monster Slasher II είχε ήδη εξαντληθεί στις πρώ-
τες ώρες λειτουργίας του καταστήματος; Μερικές 
φορές συμβαίνει αυτό με τα περιζήτητα παιχνίδια. 
Ο Λάρι άνοιξε το βήμα του και χτύπησε με δύναμη 
πάνω σε κάτι που έμοιαζε με κορμό δέντρου.

«Καταραμένη ομίχλη!» γκρίνιαξε τρίβοντας το 
μέτωπό του.

Αλλά, τώρα που το καλοσκεφτόταν, στην οδό 
Μπελβεντέρε δεν υπήρχαν δέντρα. Περπατώντας 
αφηρημένος θα πρέπει να βρέθηκε σε λάθος ση-
μείο. Εντάξει, αλλά πού;

«Μην πανικοβάλλεσαι… ηρεμία και ψυχραιμία» 
μονολόγησε ο Λάρι βγάζοντας από την τσέπη το 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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EyeNet. Κοκκίνισε όταν σκέφτηκε τι θα έλεγε ο 
καθηγητής των Ερευνητικών Πρακτικών (με το 
κωδικό όνομα ΥΜ60) της Eye International εάν 
έβλεπε έναν μαθητή του να χάνεται στην ίδια του 
τη γειτονιά ένα πρωινό με ομίχλη.

Δυστυχώς, μάλλον λόγω της κακοκαιρίας, ο 
δορυφορικός εντοπισμός δεν λειτουργούσε σω-
στά. Οι υπέρυθρες ακτίνες και η ανίχνευση θερ-
μότητας έμοιαζαν να έχουν αποσυντονιστεί. Ο 
Λάρι σούφρωσε τα χείλια. Αυτή η ομίχλη έβγαλε 
νοκ άουτ ακόμη και τα αλάνθαστα προγράμματα 
του EyeNet. Μπορούσε να βασιστεί μόνο στον 
ηλεκτρονικό χάρτη της πόλης… Αλλά τι να τον 
κάνεις τον χάρτη αν δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι;

«Εντάξει, λοιπόν» είπε ο νεαρός με πείσμα. 
«Θα το κάνουμε με τον παλιό τρόπο. Μπορώ να 
τα καταφέρω και μόνος μου».

Δέκα μέτρα παρακάτω σκόνταψε στο καπάκι 
ενός φρεατίου που εξείχε από το έδαφος και βρέ-
θηκε φαρδύς πλατύς σε μια λακκούβα με λάσπη. 
Σηκώθηκε και άρχισε να τρεκλίζει μες στην ομί-
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χλη. Ήταν τελείως αποπροσανατολισμένος. Μα 
πού πήγε εκείνο το δέντρο; Ο Λάρι θυμήθηκε 
μόλις τότε τι έλεγε πάντα ο πράκτορας ΤΡ44, ο 
καθηγητής των Τεχνικών Επιβίωσης: «Για να προ-
σανατολιστείτε σε έναν άγνωστο τόπο το πρώτο 
πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε τον 
βορρά, παρατηρώντας τα βρύα που φυτρώνουν 
πάνω στον κορμό των δέντρων…».

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο νεαρός ντετέκτιβ 
ένιωσε να χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του! Ευτυ-
χώς κινούνταν με αργές κινήσεις: ένα βήμα ακόμα 
και θα έπεφτε στο κενό. Έσκυψε και ψηλάφισε το 
έδαφος αποκάτω του, που τέλειωνε απότομα. Από 
μακριά ακούστηκε ένας ήχος μακρόσυρτος και 
βαθύς, αποδυναμωμένος από την ομίχλη.

«Αυτό είναι σίγουρα σειρήνα πλοίου!» αναφώ-
νησε ο Λάρι. «Πρέπει να έφτασα στις όχθες του 
Τάμεση».

Αποφάσισε να προχωρήσει κατά μήκος του πο-
ταμού, ξυστά στους τοίχους ώστε να μην πέσει 
στο νερό. Μ’ αυτό τον τρόπο, αργά ή γρήγορα, θα 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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έβρισκε κάποιο γνωστό κτίριο. Αλλά τώρα η ομίχλη 
ήταν ακόμη πιο πυκνή: είχε την αίσθηση ότι κολυ-
μπούσε μέσα σε γάλα. Πράγματι, λίγο αργότερα ο 
νεαρός χτύπησε το γόνατό του σε ένα αντικείμενο 
που εξείχε από το έδαφος. Ήταν ένα παγκάκι.

«Αρκετά πια!» αναφώνησε και κάθισε. «Στα 
κομμάτια να πάει το Monster Slasher κι αυτός ο 
παλιόκαιρος. Παραιτούμαι! Δεν το κουνάω αποδώ 
μέχρι να αραιώσει η ομίχλη!»

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή τιτίβισε το EyeNet. Είχε 
μόλις έρθει ένα μήνυμα από την Eye International:

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΡΩΜΗ, 
ΙΤΑΛΙΑ.
ΣΚΟΠΟΣ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΛΕΜΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΜΕΣΗΜΕΡΙ.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ.

«Σήμερα το μεσημέρι;» αναφώνησε ο Λάρι. 
«Δεν πρόκειται να βρω τον δρόμο που μένω μέχρι 
τότε… Να πάρει, καταστράφηκα!»
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Τότε πρόβαλε μια σκιά πίσω του. Ένα χέρι τεντώ-
θηκε και άγγιξε την πλάτη του. Από την τρομάρα 
του κόντεψε να του φύγει από τα χέρια το EyeNet.

«Καλημέρα, κύριε Μίστερι» ακούστηκε να λέει 
μια τρεμάμενη φωνή.

Το αγόρι γύρισε και βρέθηκε μπροστά στο ρυ-
τιδιασμένο πρόσωπο του κυρίου Ποπς, του υπε-
ρήλικα θυρωρού του Μεγάρου Μπέικερ.

«Μα τι δουλειά έχετε εσείς στις όχθες του Τάμε-
ση;» τον ρώτησε απορημένος. «Είναι επικίνδυνο 
να περπατάτε με τέτοια ομίχλη, δεν το ξέρετε;»

«Για να πω την αλήθεια» ψιθύρισε ο θυρωρός «δεν 
απομακρύνομαι ποτέ από τη θέση εργασίας μου».

Ο Λάρι γούρλωσε τα μάτια. Το πέπλο της ομί-
χλης παραμέρισε για μια στιγμή και αποκάλυψε 
τον αστραφτερό όγκο του Μεγάρου Μπέικερ. Ο 
νεαρός νόμιζε ότι βρισκόταν στις τσιμεντένιες 
αποβάθρες του Τάμεση, αλλά όλη αυτή την ώρα 
προχωρούσε ξυστά στον τοίχο σε ένα κανονικό-
τατο πεζοδρόμιο. Από μακριά αντήχησε και πάλι 
εκείνη η παράξενη σειρήνα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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«Η κόρνα ενός φορτηγού» σχολίασε ο κύριος 
Ποπς παρατηρώντας την έκπληκτη έκφραση του 
Λάρι. «Ακούγεται εδώ και μισή ώρα. Θα του έχει 
κλείσει τον δρόμο κανένα παρκαρισμένο αμάξι».

Αφότου έπεσε πάνω στο δέντρο, χωρίς να το 
καταλάβει, ο νεαρός είχε πάρει την κατεύθυνση 
από την οποία ερχόταν. Είχε κάνει μεταβολή και 
γύρισε σπίτι του!

«Σίγουρα είστε καλά;» ρώτησε ευγενικά ο θυ-
ρωρός. «Γιατί είστε γεμάτος λάσπες;»

«Μην ανησυχείτε» απάντησε εκείνος σιγανά. 
«Μπορείτε να μου καλέσετε ένα ταξί;»

Ο Λάρι έπρεπε να πάει αμέσως στη μικρή του 
ξαδέλφη Άγκαθα, εάν ήθελε να έχει έστω και μία 
ελπίδα να εξιχνιάσει την καινούρια υπόθεση που 
του είχε μόλις αναθέσει η Eye International.




