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Η Σούζι, το πειραχτήρι

Ένα απόγευμα ο Πίτερ γύριζε από το σχολείο στο σπίτι, 
κουνώντας πέρα δώθε την τσάντα του, όταν ξαφνικά 
κάποιος ήρθε πίσω του τρέχοντας κι έπεσε πάνω του 
με φόρα.

Η τσάντα τού ξέφυγε από τα χέρια και παραλίγο να 
πέσει και ο ίδιος κάτω. Κοίταξε γύρω του θυμωμένος, 
νομίζοντας πως θα δει τον Τζορτζ ή τον Κόλιν. Όμως, 
δεν ήταν κανείς από τους δυο. Στο πεζοδρόμιο στεκό-
ταν με ένα μήλο στο χέρι η Σούζι, με την κατεργαριά 
ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της.

«Συγγνώμη!» είπε. «Αλλά βρέθηκες στον δρόμο μου. 
Πώς πάει η ομάδα των Μυστικών Επτά;»

«Σούζι, όταν περπατάς κοίτα και λίγο μπροστά σου» 
είπε ο Πίτερ καθώς μάζευε την τσάντα του από κάτω. 
«Όσο για τους Μυστικούς Επτά, να μη σε νοιάζει. Πάντα 
φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουν!»

«Ο Τζακ λέει ότι οι Μυστικοί Επτά έχετε να συναντη-
θείτε εδώ και πολύ καιρό» απάντησε η Σούζι, περπα-



8 ΕΝΙΝΤ ΜΠΛΑΪΤΟΝ

τώντας δίπλα στον Πίτερ, κάτι που τον νευρίασε ακόμα 
περισσότερο.

Η Σούζι ήταν το πιο αντιπαθητικό κορίτσι που είχε δει 
ποτέ του.

Ο Τζακ ήταν ο αδελφός της Σούζι και μέλος της ομά-
δας των Μυστικών Επτά. Ο Πίτερ ήταν σχεδόν βέβαιος 
ότι ο Τζακ ποτέ δεν θα μιλούσε για τις συναντήσεις τους. 
Όμως, η Σούζι είχε δίκιο. Στ’ αλήθεια, είχαν πολύ καιρό 
να συναντηθούν. Ως τώρα, οι διακοπές του Πάσχα περ-
νούσαν πολύ ευχάριστα και ο Πίτερ είχε παραμελήσει 
αρκετά τη μυστική ομάδα του.

«Και για να ξέρεις, οι Μυστικοί Επτά θα συναντηθούν 
πολύ σύντομα» είπε στη Σούζι, αποφασίζοντας ξαφνικά 
ότι έτσι έπρεπε να γίνει. «Πάντως, εσύ δεν πρόκειται να 
έρθεις! Κι αν προσπαθήσεις να μας κατασκοπεύσεις, θα 
το μετανιώσεις πικρά. Δεν ανήκεις στην ομάδα μας και 
ούτε πρόκειται ποτέ να γίνεις μέλος της».

«Σιγά! Ξέρω το τελευταίο σας σύνθημα» είπε η Σούζι, 
πηδώντας πάνω στο πεζοδρόμιο για να αποφύγει κάτι 
σπασμένες πλάκες.

«Δεν το ξέρεις!» απάντησε ο Πίτερ, βάζοντας τα δυ-
νατά του να θυμηθεί ποιο ήταν.

Αλίμονό του έτσι και το ξεχνούσε!
«Κι όμως, το ξέρω. Είναι Γιάννης Πέρκας» επέμεινε η 

Σούζι, και ο Πίτερ την αγριοκοίταξε.
Δίκιο είχε. Αυτό ήταν το τελευταίο σύνθημα που εί-

χαν διαλέξει –ένας μυστικός κώδικας αναγνώρισης– και 
τώρα η Σούζι το φώναζε μες στη μέση του δρόμου.
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Εκείνη πρόσεξε το θυμωμένο πρόσωπο του Πίτερ 
και γέλασε.

«Το πέτυχα, έτσι δεν είναι; Η ομάδα σας είναι πολύ 
ανόητη. Δεν είμαι η μόνη που ξέρει το σύνθημά σας. 
Το ξέρουν και όλες οι συμμαθήτριές μου, γιατί τους το 
είπα. Έτσι, την επόμενη φορά που θα συναντηθείτε, θα 
’ρθουμε έξω από την πόρτα σας, θα σας πούμε το σύν-
θημα και τότε αναγκαστικά θα μας αφήσετε να μπούμε 
μέσα».

«Ποιος σου αποκάλυψε το σύνθημα;» ζήτησε να μάθει 
ο Πίτερ. «Είμαι σίγουρος πως δεν σου το είπε ο Τζακ».

«Όχι βέβαια. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικός αδελφός 
από τον Τζακ. Τίποτα δεν μου λέει» συνέχισε η Σού-
ζι. «Μια μέρα όμως που άνοιξα το συρτάρι του για να 
πάρω ένα μαντίλι, κάτω από τη στοίβα με τα μαντίλια 
βρήκα κρυμμένο ένα κομμάτι χαρτί. Το άνοιξα και διά-
βασα: “Θυμήσου το σύνθημα: Γιάννης Πέρκας”».

«Σούζι, είσαι προβληματικό κορίτσι!» είπε ο Πίτερ θυ-
μωμένα. «Δεν έχω συναντήσει όμοιά σου. Παράτα μας 
ήσυχους και σταμάτα να ασχολείσαι με τα συνθήματα 
και τις δραστηριότητές μας».

«Και, για πες μου, γιατί δεν μου επιτρέπεις να γίνω 
μέλος;» διαμαρτυρήθηκε η Σούζι. «Έχεις δεχτεί την Τζά-
νετ, την Παμ και την Μπάρμπαρα».

«Μην είσαι ανόητη. Είμαστε οι Μυστικοί Επτά. Δεν 
χρειαζόμαστε καινούρια μέλη, γιατί τότε θα γίνουμε 
οκτώ. Έτσι κι αλλιώς, δεν σε θέλουμε, Σούζι» απάντησε 
ο Πίτερ.
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«Είσαι κακός!» παραπονέθηκε το κορίτσι. «Τότε, λοι-
πόν, θα πω κι εγώ στον Τζακ ότι πολύ σύντομα θα συνα-
ντηθείτε. Πότε να του πω;»

«Μην τυχόν και σου ξεφύγει τίποτα στον Τζακ!» απεί-
λησε ο Πίτερ, έχοντας χάσει την υπομονή του με την 
ενοχλητική αδελφή του φίλου του. «Εγώ στέλνω τις 
προσκλήσεις για τις συναντήσεις μας κι όχι εσύ. Όσο για 
το σύνθημά μας, δεν αξίζει τον κόπο να το θυμάσαι, για-
τί τώρα αμέσως θα βρω καινούριο και θα φροντίσω να 
το μάθουν όλα τα μέλη εγκαίρως».

«Καλά! Ο Τζακ σίγουρα θα το γράψει πάλι κάπου για 
να το θυμάται» απάντησε η Σούζι φεύγοντας. «Πού θα 
μου πάει, θα το μάθω κι αυτό. Αντίο και μην ξεχάσεις να 
δώσεις τα χαιρετίσματά μου στον φίλο σου τον Γιάννη 
Πέρκα!»

Ο Πίτερ ακολούθησε τη Σούζι με το βλέμμα του. 
Τι αντιπαθητικό κορίτσι! Ευτυχώς που η αδελφή του, 
η Τζάνετ, δεν έμοιαζε καθόλου με τη Σούζι. Ξεκίνησε 
για το σπίτι του πολύ προβληματισμένος. Οπωσδήπο-
τε, έπρεπε να κανονίσουν μια συνάντηση το συντομό-
τερο δυνατόν. Άλλωστε είχαν πολύ καιρό να βρεθούν, 
θα ήταν κρίμα οι Μυστικοί Επτά να διαλυθούν μόνο και 
μόνο επειδή δεν έβρισκαν χρόνο για συναντήσεις ή 
επειδή δεν συνέβαινε κάτι σημαντικό.

Ωστόσο, σκέφτηκε ο Πίτερ, είναι πρακτικά αδύνατο 
να λύσουμε μυστηριώδεις υποθέσεις και γρίφους εάν 
δεν προκύψει κάτι. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι να κά-
νουμε, μέχρις ότου μας τύχει καμιά αξιόλογη υπόθεση. 
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Μερικές φορές, όλα γύρω σου μοιάζουν βαρετά και μο-
νότονα… Το πρώτο που πρέπει να κάνω όμως είναι ν’ αλ-
λάξω το σύνθημα. Ακούς εκεί ο Τζακ να έχει την αφέλεια 
να το γράψει σε χαρτί, από φόβο μήπως το ξεχάσει!

Γύρισε στο σπίτι βυθισμένος στις σκέψεις του. Η 
αδελφή του, η Τζάνετ, βρισκόταν ήδη εκεί και ο Σκά-
μπερ, το χρυσόμαλλο σπάνιελ, ήρθε τρέχοντας για να 
τον προϋπαντήσει γαβγίζοντας χαρούμενος.

«Γεια σου, Σκάμπερ! Ήσουν καλός σκυλάκος σήμε-
ρα;» είπε ο Πίτερ χαϊδεύοντας τα μεγάλα μεταξένια του 
αυτιά. «Έφαγες όλο το φαΐ σου; Ξετρύπωσες κανένα 
κουνέλι; Γάβγισες στον σκουπιδιάρη; Δεν πιστεύω να 
τεμπέλιαζες, ε;»

«Γαβ!» έκανε ο Σκάμπερ και άρχισε να τρέχει γύρω 
γύρω στο δωμάτιο σαν τρελός.

Η Τζάνετ γέλασε.
«Κατάλαβε πως ερχόσουν πολύ πριν φτάσεις στην 

εξώπορτα» είπε. «Τρία λεπτά προτού μπεις καθόταν με 
το κεφάλι γερμένο και αφουγκραζόταν. Μάλλον σε μυ-
ρίστηκε μόλις έστριψες στη γωνία».

«Τζάνετ, πρέπει να κανονίσουμε μια συνάντηση με 
τους Μυστικούς Επτά, όσο πιο γρήγορα γίνεται» της είπε 
ο Πίτερ, αφήνοντας κάτω την τσάντα με τα βιβλία του.

«Για ποιον λόγο; Μήπως συμβαίνει κάτι;» ρώτησε η 
Τζάνετ, φανερά ενθουσιασμένη.

Απογοητεύτηκε όμως όταν ο Πίτερ έγνεψε αρνητικά.
«Όχι, μόνο που συνάντησα την αντιπαθητική αδελφή 

του Τζακ, τη Σούζι. Ανακάλυψε το σύνθημά μας και μας 
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κοροϊδεύει που δεν μαζευόμαστε πια. Γι’ αυτό, ας μην το 
αναβάλουμε άλλο. Θα πρέπει, επίσης, να διαλέξουμε ένα 
καινούριο σύνθημα. Βγάλε το σημειωματάριό σου και θα 
ορίσουμε μια συνάντηση όσο πιο σύντομα γίνεται».




