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Συνάντηση στην αποθήκη

«Πότε είναι η επόμενη συνάντηση των Μυστικών Επτά;» 
ρώτησε η Σούζι τον αδελφό της, τον Τζακ.

«Να μη σε νοιάζει!» την αποπήρε εκείνος. «Εσύ δεν 
είσαι μέλος της ομάδας μας και δεν πρόκειται να γίνεις 
ποτέ!»

«Θεούλη μου! Λες κι εγώ είχα καμιά όρεξη να γίνω!» 
είπε η Σούζι με ολοφάνερη δυσφορία. «Αν θέλω να εί
μαι μέλος σε κάποια μυστική ομάδα, μπορώ άνετα να 
φτιάξω μια δική μου. Το έκανα ήδη μια φορά και η ομά
δα μου ήταν πολύ καλύτερη από τη δική σας».

«Μην είσαι ανόητη» της είπε ο Τζακ. «Οι Μυστικοί 
Επτά είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Σκέψου όλα 
αυτά που έχουμε κάνει και όλες τις απίθανες περιπέ
τειες που έχουμε ζήσει. Στοιχηματίζω πως πολύ σύντο
μα θα ασχοληθούμε με κάποια καινούρια».

«Τίποτα δεν θα κάνετε!» τον αποστόμωσε η ενοχλητι
κή Σούζι. «Συναντιέστε σ’ εκείνη τη βρομοαποθήκη στο 
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βάθος του κήπου του Πίτερ και της Τζάνετ, βδομάδες 
τώρα, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Δεν υπάρχει ούτε μυ
ρωδιά μυστηρίου στον ορίζοντα».

«Τα μυστήρια και οι περιπέτειες δεν φυτρώνουν στα 
δέντρα» τόνισε ο Τζακ. «Έρχονται ξαφνικά, εκεί που δεν 
το περιμένεις. Τέρμα η συζήτηση, Σούζι. Δεν πρόκειται 
να σου πω άλλη κουβέντα για τους Μυστικούς Επτά, 
όσο κι αν προσπαθήσεις. Σε παρακαλώ να φύγεις από 
το δωμάτιό μου και να με αφήσεις να διαβάσω με την 
ησυχία μου το βιβλίο μου!»

«Ξέρω το τελευταίο σας σύνθημα» του είπε δήθεν 
αδιάφορα η Σούζι τη στιγμή που έβγαινε από την πόρτα.

«Όχι βέβαια, δεν το ξέρεις!» είπε ο Τζακ επιθετικά. 
«Δεν το ανέφερα ποτέ, ούτε τόλμησα να το γράψω κά
που, για να μην το βρεις. Είσαι ψεύτρα, Σούζι!»

«Τι μας λες! Εγώ σου το είπα μόνο και μόνο για να σας 
προειδοποιήσω ώστε να ψάξετε να βρείτε καινούριο!» 
είπε η Σούζι και έκλεισε την πόρτα πίσω της.

Ο Τζακ κοίταξε την κλειστή πόρτα συλλογισμένος. Τι 
εκνευριστική αδελφή που είχε! Άραγε, να ήξερε το σύν
θημα; Όχι, δεν μπορούσε να το ξέρει. Ήταν αδύνατον!

Ωστόσο, η Σούζι είχε πει την αλήθεια. Οι Μυστικοί 
Επτά συναντιούνταν κάθε εβδομάδα, καιρό τώρα, αλλά 
τίποτε απολύτως δεν είχε συμβεί. Φυσικά, η παρέα δια
σκέδαζε πολύ κάθε φορά που βρίσκονταν όλοι μαζί, 
αλλά έπειτα από τόσες συναρπαστικές περιπέτειες που 
είχαν περάσει, ήταν κάπως βαρετό να παίζουν συνέχεια 
παιχνίδια και να συζητούν λέγοντας τα ίδια και τα ίδια.
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Ο Τζακ κοίταξε το σημειωματάριό του. Για πότε είχε 
κανονιστεί η επόμενη συνάντηση; Ήταν για αύριο βρά
δυ, στην αποθήκη του Πίτερ. Ναι, αυτή η συνάντηση 
θα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, γιατί όλα τα παιδιά θα 
έφερναν όσα πυροτεχνήματα είχαν καταφέρει να αγο
ράσουν για τη Νύχτα με τις Φωτιές. Θα είχε πλάκα να 
τα συγκεντρώσουν όλα και να δουν τι κάνει το καθένα.

Η Νύχτα με τις Φωτιές ήταν την επόμενη εβδομάδα. 
Ο Τζακ παράτησε το βιβλίο του και άρχισε να ψάχνει στα 
συρτάρια του. Να, εδώ ήταν τα πυροτεχνήματά του. Nα 
και το καμάρι του – η Ουρά του Δράκου. Ο Τζακ ήταν 
σίγουρος πως κανένα από τα άλλα μέλη των Μυστικών 
Επτά δεν θα είχε κάτι παρόμοιο.

«Φσσστ… ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΜ!»
«Τζακ! Τι στο καλό κάνεις; Είσαι άρρωστος;» ακού

στηκε μια ανήσυχη φωνή και το κεφάλι της μητέρας του 
πρόβαλε στο άνοιγμα της πόρτας.

«Όχι, μαμά, είμαι μια χαρά!» την καθησύχασε ο Τζακ. 
«Σκεφτόμουν την Ουρά του Δράκου και τον θόρυβο 
που θα κάνει τη Νύχτα με τις Φωτιές».

«Την Ουρά του Δράκου; Τι είναι πάλι αυτό;» ρώτησε 
η μητέρα του. 

«Ένα μεγάλο βεγγαλικό που κάνει πολλά “μπαμ” και 
“φσσστ”!» 

«Τζακ, τι χάλια είναι αυτά που έχει το δωμάτιό σου; 
Σε παρακαλώ, τακτοποίησέ το αμέσως!»

«Τώρα μόλις σκόπευα να το συγυρίσω» είπε μουδια
σμένα ο Τζακ. «Μαμά, μήπως θα μπορούσα να έχω μερι
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κά από εκείνα τα υπέροχα μπισκότα σοκολάτας; Έχουμε 
συνάντηση οι Μυστικοί Επτά. Αύριο βράδυ».

«Πολύ καλά. Να πάρεις επτά κομμάτια» είπε η μητέ
ρα του.

«Μάλλον οκτώ» της φώναξε ο Τζακ τη στιγμή που 
εκείνη έβγαινε από την πόρτα. «Μαμά, οκτώ! Ξέχασες 
τον Σκάμπερ».

«Θεέ μου! Εντάξει, αν θέλεις να χαραμίσεις αυτά τα 
νόστιμα μπισκότα για τον σκύλο, πάρε οκτώ» συμφώνη
σε απρόθυμα η μητέρα του.

Ωραία, σκέφτηκε ο Τζακ. Όλοι πρέπει να φέρουμε 
κάτι καλό για να φάμε αύριο στη συνάντηση. Τα μπι-
σκότα σοκολάτας θα είναι μούρλια! Τώρα, το σύνθη-
μα… Ποιο ήταν; Γκάι Φοκς! Αυτό δεν ήταν; Ή το είχαν 
χρησιμοποιήσει σε παλιότερες συναντήσεις; Όχι, αυτό 
ήταν το σωστό. Το Γκάι Φοκς ήταν ένα πολύ ταιριαστό 
σύνθημα, τώρα που η Νύχτα με τις Φωτιές πλησίαζε! 
Γιατί η Σούζι ισχυρίστηκε πως το ήξερε; Αφού δεν είχε 
ιδέα!

Η συνάντηση είχε οριστεί για τις πεντέμισι στην απο
θήκη του Πίτερ – και οι Μυστικοί Επτά ήθελαν να είναι 
εκεί στην ώρα τους. Έτσι, λίγο πριν το ρολόι δείξει πέντε 
και μισή, το ένα μετά το άλλο, τα παιδιά έφταναν στην 
είσοδο του κήπου του Πίτερ και έπαιρναν το μονοπάτι 
που οδηγούσε στην αποθήκη, φωτίζοντας το δρομάκι 
με τους φακούς τους, μια και το σκοτάδι της νύχτας είχε 
πέσει για τα καλά. Η πόρτα της αποθήκης ήταν κλειστή, 
φως όμως έβγαινε από το παράθυρο. Οι φακοί των παι
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διών έκαναν τα αρχικά Μ.Ε., που ο Πίτερ είχε στερεώσει 
πάνω στην πόρτα, να λάμπουν.

Τακ τακ!
«Σύνθημα, παρακαλώ!» ακουγόταν από μέσα η φωνή 

του Πίτερ.
«Γκάι Φοκς!» απαντούσαν τα παιδιά, καθένα με τη 

σειρά του.
Η Παμ ήρθε πρώτη. Μετά έφτασε ο Τζακ, βιαστι

κός, επειδή φοβόταν πως είχε αργήσει. Ακολούθησε ο 
Τζορτζ, που κουβαλούσε μια σακούλα με κόκκινα μήλα. 
Αυτή ήταν η συνεισφορά του στο φαγητό. Μετά ήρθε 
η Μπάρμπαρα, που δεν θυμόταν αν το σύνθημα ήταν 
Γκάι Φοκς ή Νύχτα με τις Φωτιές. «Αχ, Θεέ μου!» μονο
λογούσε.

Τακ τακ! Χτύπησε την πόρτα.
«Σύνθημα!»
«Χμ… Νύχτα με τις Φωτιές» είπε διστακτικά η Μπάρ

μπαρα.
Η πόρτα παρέμεινε κλειστή και απόλυτη σιγή επικρά

τησε στο εσωτερικό της αποθήκης. Η Μπάρμπαρα χα
χάνισε νευρικά.

«Εντάξει. Το ξέρω! Γκάι Φοκς!»
Η πόρτα άνοιξε και το κορίτσι μπήκε μέσα. Είχαν μα

ζευτεί όλοι εκτός από τον Κόλιν.
«Άργησε!» είπε ο Πίτερ. «Ο αργοκίνητος! Κοιτάξτε τι 

καλούδια έχουμε για απόψε!»
Η αποθήκη ήταν ζεστή και άνετη. Δύο κεριά φώτιζαν 

τον χώρο και η μικρή σόμπα, σε μια γωνιά, τον γέμιζε με 
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γλυκιά ζεστασιά. Στο τραπέζι, που δεν ήταν τίποτε άλλο 
παρά μια χάρτινη κούτα, ήταν απλωμένα τα φαγητά που 
είχαν φέρει τα παιδιά.

«Μήλα, σταφιδόψωμα, τηγανίτες, καραμέλες μέντας, 
και… τι έχει μέσα αυτή η σακούλα; Α, ναι, φουντούκια 
από τον κήπο σου, Παμ. Θυμήθηκες, βλέπω, να φέρεις 
και καρυδοθραύστες. Τέλεια! Εγώ έφερα πορτοκαλάδα. 
Τι φαγοπότι έχει να γίνει!» είπε ο Πίτερ.

«Μακάρι να μην αργήσει ο Κόλιν!» είπε η Τζάνετ. 
«Ακούστε… Νομίζω πως έρχεται!»

Βιαστικά βήματα ακούστηκαν απ’ έξω και μετά κά
ποιος χτύπησε την πόρτα. Τακ τακ!

«Σύνθημα!» φώναξαν όλοι μαζί.
«Γκάι Φοκς!» απάντησε μια χαμηλή φωνή και ο Πίτερ 

άνοιξε την πόρτα.
Αυτό που αντίκρισε τον άφησε σύξυλο! Στο κατώφλι 

στεκόταν η Σούζι μ’ ένα τεράστιο χαμόγελο ζωγραφι
σμένο στο σκανδαλιάρικο μουτράκι της. Η Σούζι!




