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Το σπιτάκι καίγεται

Το κακό ξεκίνησε μια σκοτεινή απριλιάτικη νύχτα, γύρω 
στις εννιάμισι.

Στο Πίτερσγουντ όλα ήταν ήσυχα και ειρηνικά. Κά-
που κάπου, ακουγόταν μόνο το γάβγισμα ενός σκύλου. 
Όμως, τελείως ξαφνικά, από τη δυτική μεριά του χω-
ριού φάνηκε ένα δυνατό φως.

Ο Χάρι Ντέικιν το είδε τη στιγμή που ξάπλωνε στο 
κρεβάτι του. Είχε τραβήξει από νωρίς τις κουρτίνες 
του παραθύρου του στην άκρη για να τον ξυπνήσουν οι 
πρωινές ηλιαχτίδες. Κι έτσι διέκρινε αμέσως τη λάμψη.

«Θεέ μου! Τι είναι αυτό!» είπε και φώναξε την αδερ-
φή του. «Ντέζι! Τρέξε γρήγορα να δεις! Κάτω στο χω-
ριό… κάτι φέγγει περίεργα».

Το κορίτσι μπήκε στην κρεβατοκάμαρα με το νυχτικό 
του και κοίταξε από το παράθυρο.

«Είναι φωτιά!» συμπέρανε. «Και φαίνεται μεγάλη, 
συμφωνείς; Αναρωτιέμαι σε ποιο σημείο του χωριού να 
είναι… Λες να καίγεται το σπίτι κάποιου;»
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«Καλύτερα να πάμε να δούμε» πρότεινε αναστατω-
μένος ο Χάρι. «Ας ντυθούμε. Η μαμά κι ο μπαμπάς λεί-
πουν και δεν θα έχουν πάρει είδηση τη φωτιά. Εμπρός, 
κάνε γρήγορα!»

Ο Χάρι και η Ντέζι ντύθηκαν στο λεπτό, κατέβηκαν 
τρέχοντας τα σκαλιά, διέσχισαν τον σκοτεινό κήπο και 
βγήκαν στον δρόμο. Ξαφνικά πίσω τους ακούστηκε ένα 
γοργό ποδοβολητό…

«Βάζω στοίχημα πως είναι ο Πιπ» είπε ο Χάρι και φώ-
τισε με τον φακό του το δρομάκι. Το φως έπεσε πάνω 
σ’ ένα αγόρι, περίπου στην ηλικία του, και σ’ ένα κορι-
τσάκι γύρω στα οκτώ.

«Γεια σου, Μπέτι! Και εσύ εδώ;» ρώτησε έκπληκτη η 
Ντέζι. «Νόμιζα πως τέτοια ώρα κοιμάσαι».

«Χάρι!» φώναξε ο Πιπ. «Είναι φωτιά, έτσι; Ποιανού το 
σπίτι λες να καίγεται; Πιστεύεις πως θα φωνάξουν την 
πυροσβεστική;»

«Θα ’χει καεί ολόκληρο μέχρι να κάνουν οι πυροσβέ-
στες τόσο δρόμο από το διπλανό χωριό!» παρατήρησε ο 
Χάρι. «Για κοίτα, φαίνεται να είναι κάτω, στο Χέικοκ Λέιν».

Έτρεξαν όλοι μαζί προς τα εκεί. Μερικοί χωρικοί, που 
είχαν κι εκείνοι δει τη λάμψη της φωτιάς, έσπευδαν να 
βοηθήσουν. Όλοι ήταν αναστατωμένοι.

«Είναι του κυρίου Χικ» είπε κάποιος. «Είμαι βέβαιος 
πως είναι το δικό του!»

Όρμησαν στον δρόμο που έβλεπε προς το κτίριο. Οι 
φλόγες θέριευαν και λαμποκοπούσαν…

«Δεν καίγεται το σπίτι του!» δήλωσε τότε ο Χάρι. «Το 
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σπιτάκι στην άκρη του κήπου καίγεται. Εκείνο το μικρό 
κιόσκι που έχει μετατρέψει σε γραφείο. Θεέ μου, τίποτα 
δεν θα μείνει απ’ αυτό».

Κι ασφαλώς δεν θα ’μενε τίποτα. Το κιόσκι ήταν πα-
λιό, μισοσκεπασμένο με δοκάρια και άχυρα, και το ξερό 
χόρτο της στέγης καιγόταν τώρα απ’ άκρη σ’ άκρη.

Ο κύριος Γκουν, ο αστυνόμος του χωριού, βρισκόταν 
εκεί και έδινε εντολές στους άντρες που έριχναν νερό. 
Μόλις είδε τα πιτσιρίκια, άρχισε να ουρλιάζει: «Έι, εσύ! 
Φεύγα! Μακριά! Φεύγα! Φεύγα!».

«Έτσι φωνάζει πάντα στα παιδιά ο αστυνόμος» είπε 
η Μπέτι. «Ποτέ δεν τον έχω ακούσει να λέει κάτι άλλο».

Οι φλόγες όμως δεν έλεγαν να σβήσουν… Θαρρείς 
πως ήταν άχρηστοι οι κουβάδες με το νερό. Τότε ο 
αστυνόμος γύρεψε τον οδηγό του κυρίου Χικ.

«Πού είναι ο κύριος Τόμας; Πες του να φέρει εδώ το 
λάστιχο με το οποίο πλένει το αυτοκίνητο».

«Ο κύριος Τόμας πήγε στον σταθμό να παραλάβει το 
αφεντικό» απάντησε τότε μια γυναίκα. «Έρχεται από τα-
ξίδι με το τρένο. Ήταν στο Λονδίνο».

Η γυναίκα που μίλησε δεν ήταν άλλη από την κυρία 
Μινς, τη μαγείρισσα. Μια παχουλή, ευχάριστη στην όψη 
μεσόκοπη, που βρισκόταν τώρα σε κατάσταση πανικού. 
Γέμιζε τους κουβάδες από τη βρύση και τα χέρια της 
έτρεμαν.

«Τίποτα δεν γίνεται» σχολίασε ένας από τους χωρια-
νούς. «Τώρα πια δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη 
φωτιά! Έχει αρπάξει για τα καλά».



10 ΕΝΙΝΤ ΜΠΛΑΪΤΟΝ

«Κάποιος τηλεφώνησε στην πυροσβεστική» είπε 
ένας άλλος. «Αλλά μέχρι να έρθει, όλο το κτήμα θα έχει 
καταστραφεί».

«Πάντως το σπίτι δεν έχει φόβο» τον καθησύχασε ο 
αστυνόμος. «Ευτυχώς ο αέρας είναι αντίθετος. Σίγουρα 
όμως ο κύριος Χικ θα πάθει σοκ μόλις πατήσει το πόδι 
του εδώ».

Τα τέσσερα παιδιά κοίταζαν τα πάντα γύρω τους 
αναστατωμένα.

«Τι κρίμα να βλέπεις ένα τόσο όμορφο εξοχικό σπιτά-
κι να είναι τυλιγμένο στις φλόγες» παρατήρησε με θλί-
ψη ο Χάρι. «Μακάρι να μας άφηναν να κάνουμε κάτι… 
Να ρίξουμε λίγο νερό, για παράδειγμα».

Ένα αγόρι, περίπου στο ίδιο μπόι με τον Χάρι, εμφα-
νίστηκε τότε τρέχοντας. Κρατούσε έναν κουβά στα χέ-
ρια, έτοιμο να τον αδειάσει στη φωτιά. Δεν τα κατάφε-
ρε καλά όμως και πιτσίλισε τον Χάρι, που αμέσως του 
έμπηξε τις φωνές.

«Έι! Εσύ! Με κατάβρεξες! Πρόσεχε πού πετάς νερό!»
«Συγγνώμη, φίλε» είπε ο πιτσιρικάς με μια αστεία, αρ-

γόσυρτη φωνή.
Εκείνη τη στιγμή οι φλόγες υψώθηκαν ακόμα πιο 

πολύ και φώτισαν όλο τον κήπο. Έτσι ο Χάρι είδε πως 
το αγόρι ήταν παχύ, καλοντυμένο και καμαρωτό, λες και 
ήταν περήφανο για τον εαυτό του.

«Είναι αυτός που μένει με τη μητέρα και τον πατέρα 
του απέναντι, στο ξενοδοχείο» του εξήγησε χαμηλόφω-
να ο Πιπ. «Είναι απαίσιος. Νομίζει πως τα ξέρει όλα και 
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έχει πάντα τόσο πολύ χαρτζιλίκι, που δεν ξέρει τι να το 
κάνει!»

Ο αστυνόμος πρόσεξε τότε το παιδί με τον κουβά.
«Έι, εσύ!» φώναξε. «Φεύγα! Δεν θέλουμε ν’ ανακα-

τεύονται μικρά παιδιά στη δουλειά μας».
«Δεν είμαι μικρός!» δήλωσε εκείνος με αγανάκτηση. 

«Δεν βλέπετε ότι βοηθάω;»
«Φεύγα, λέω!» επανέλαβε ο κύριος Γκουν.
Ξαφνικά εμφανίστηκε ένα σκυλί. Πλησίασε τον αστυ-

νόμο και άρχισε να στριφογυρίζει στα πόδια του και να 
γαβγίζει πολύ ενοχλητικά. Ο κύριος Γκουν θύμωσε και 
το κλότσησε με μανία.

«Δικό σου είναι το σκυλί;» φώναξε στο παιδί. «Πάρ’ 
το αποδώ! Μας ενοχλεί!»

Το αγόρι δεν έδωσε προσοχή και πήγε να φέρει κι 
άλλο νερό. Όσο για το ζωάκι, διασκέδαζε χοροπηδώ-
ντας γύρω από τα μπατζάκια του κυρίου Γκουν.

«Φεύγα αποδώ!» του φώναξε ο αστυνόμος και το ξα-
νακλότσησε με την ίδια οργή.

Ο Χάρι και τ’ άλλα παιδιά άρχισαν να χαζογελούν. Το 
τετράποδο ήταν ένα μικρό χαριτωμένο πλάσμα… μαύ-
ρο, σκοτσέζικο, με κοντά ποδαράκια. Πολύ σβέλτο.

«Ανήκει σε εκείνο το αγόρι» τους πληροφόρησε ο 
Πιπ. «Καταπληκτικό σκυλί! Πρώτο! Έχει πολλή πλάκα! 
Μακάρι να ’ταν δικό μου».

Ένα κομμάτι από τη στέγη κατέρρευσε τότε και μια 
βροχή από σπίθες τινάχτηκε στον ουρανό σαν πυρο-
τέχνημα. Μια φοβερή μυρωδιά καμένου ξεχύθηκε πα-
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ντού, μαζί με μπόλικο καπνό. Τα παιδιά οπισθοχώρησαν 
λιγάκι.

Εκείνη την ώρα ακούστηκε ο θόρυβος ενός αυτοκι-
νήτου που πλησίαζε και μια κραυγή: «Να ο κύριος Χικ!».

Το αμάξι σταμάτησε κοντά στο σπίτι. Ένας άντρας 
όρμησε έξω και διέσχισε τρέχοντας τον κήπο, όπου βρι-
σκόταν το φλεγόμενο κιόσκι.

«Κύριε Χικ, λυπάμαι που το λέω, αλλά το γραφείο σας 
έχει σχεδόν καταστραφεί» του ανακοίνωσε ο αστυνό-
μος. «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το γλιτώσουμε, 
κύριε, αλλά η φωτιά πήρε μεγάλη έκταση. Μήπως έχετε 
καμιά ιδέα τι μπορεί να την προκάλεσε;»

«Και πώς να ξέρω εγώ;» φώναξε ο κύριος Χικ ενο-
χλημένος. «Εγώ μόλις τώρα κατέβηκα από το τρένο του 
Λονδίνου. Αλλά γιατί δεν καλέσατε την πυροσβεστική;»

«Μα ξέρετε, κύριε, ότι η πυροσβεστική βρίσκεται στο 
γειτονικό χωριό» δικαιολογήθηκε ο κύριος Γκουν «και 
την ώρα που αντιληφθήκαμε τη φωτιά, οι φλόγες είχαν 
ήδη φτάσει στη στέγη. Μήπως, κατά τύχη, θυμάστε αν 
είχατε ανάψει το τζάκι σήμερα το πρωί, κύριε;»

«Ναι, το είχα ανάψει» απάντησε ο κύριος Χικ. «Δού-
λευα εδώ ως τα χαράματα… Κράτησα τη φωτιά αναμμέ-
νη όλη τη νύχτα. Έκαιγα κούτσουρα και τολμώ να πω ότι 
ίσως, αφού έφυγα, κάποια σπίθα πετάχτηκε και άναψε 
κάτι. Μπορεί και να σιγόκαιγε όλο το απόγευμα χωρίς 
κανένας να το πάρει είδηση. Πού είναι η κυρία Μινς, η 
μαγείρισσά μου;»

«Εδώ είμαι, κύριε» ψέλλισε η καημένη, η χοντρούλα 
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κυρία Μινς τρέμοντας. «Αχ, κύριε, είναι φοβερό αυτό 
που έγινε! Αλλά εσείς δεν μ’ αφήνατε ποτέ να πηγαίνω 
στο γραφείο σας, κύριε, κι έτσι εγώ δεν πήγα. Αλλιώς, 
ίσως να είχα πάρει είδηση τη φωτιά νωρίτερα…»

«Η πόρτα του ήταν κλειδωμένη» επιβεβαίωσε ο 
αστυνόμος. «Προσπάθησα κι εγώ ο ίδιος να μπω μέσα 
πριν το ζώσουν οι φλόγες. Λοιπόν… να τώρα ό,τι έχει 
απομείνει από το σπιτάκι σας, κύριε».

Ακούστηκε ένα τρίξιμο και ο μισός τοίχος με τα δοκά-
ρια έπεσε κάτω. Οι φλόγες υψώθηκαν ως τον ουρανό. 
Έτσι όλοι πισωπάτησαν.

Εκείνη τη στιγμή ο κύριος Χικ φάνηκε σαν να τρελά-
θηκε. Άρπαξε το μπράτσο του αστυνόμου κι άρχισε να 
το κουνάει με απίστευτη δύναμη.

«Τα χαρτιά μου!» φώναξε με τρεμάμενη φωνή. «Τα 
πολύτιμα παλιά μου ντοκουμέντα! Ήταν εκεί μέσα! 
Βγάλτε τα έξω, βγάλτε τα έξω!»

«Ελάτε, κύριε, λογικευτείτε» τον παρότρυνε ο κύριος 
Γκουν κοιτάζοντας τη φωτιά, που δεν ήταν καθόλου μα-
κριά του. «Κανένας δεν μπορεί να σώσει πια τίποτα… 
Ούτε και πριν μπορούσε βέβαια…»

«Τα χαρτιά μου!» ούρλιαξε ο κύριος Χικ κι έκανε να 
ορμήσει μέσα στο λαμπαδιασμένο γραφείο του – θαρ-
ρείς και μπορούσε να ψάξει ανάμεσα στις φλόγες.

Δυο τρεις χωριανοί τον συγκράτησαν.
«Σταθείτε, κύριε, σταθείτε, μην κάνετε καμιά ανοη-

σία» είπε ο αστυνόμος ανήσυχος. «Ήταν πολύ σπουδαία 
αυτά τα χαρτιά;»
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«Δεν μπορώ να τ’ αντικαταστήσω!» θρήνησε ο κύριος 
Χικ. «Για μένα άξιζαν χιλιάδες λίρες».

«Ας ελπίσουμε, κύριε, πως τα είχατε ασφαλίσει» είπε 
κάποιος εκεί κοντά.

Ο κύριος Χικ γύρισε προς το μέρος του αγριεμένος.
«Ναι… ναι, είναι ασφαλισμένα… αλλά τα λεφτά δεν 

μπορούν να μου αναπληρώσουν αυτά που έχασα!»
Η Μπέτι δεν ήξερε τι θα πει «ασφαλισμένα», έτσι ο 

Χάρι τής εξήγησε. 
«Αν έχεις κάτι πολύτιμο και φοβάσαι ότι μπορεί να 

σου το κλέψουν ή να το χάσεις σε καμιά φωτιά, πλη-
ρώνεις ένα μικρό ποσό σε μια ασφαλιστική εταιρεία 
κάθε χρόνο… Και μετά, αν γίνει κάποια καταστροφή, η 
εταιρεία θα σε αποζημιώσει, δηλαδή θα σε πληρώσει 
για όλη την αξία των πολύτιμων πραγμάτων που έχεις 
ασφαλίσει».

«Κατάλαβα» είπε η Μπέτι και κοίταξε τον κύριο Χικ.
Πραγματικά φαινόταν πολύ αναστατωμένος. Η μικρή 

σκέφτηκε όμως πως η εμφάνισή του ήταν αστεία.
Ήταν ψηλός και γειρτός. Μια τούφα μαλλιών έπεφτε 

μπροστά στο μέτωπό του. Η μύτη του ήταν μακριά και 
τα μάτια του κρυμμένα πίσω από τα μεγάλα του γυαλιά. 
Η αλήθεια είναι πως δεν της πολυάρεσε.

«Διώξε όλο αυτό τον κόσμο» φώναξε ο κύριος Χικ 
στον αστυνόμο, βλέποντας τους χωρικούς και τα παι-
διά. «Δεν θέλω ο κήπος μου να ποδοπατιέται όλη τη νύ-
χτα. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα τώρα πια!»

«Έγινε, κύριε» είπε ο κύριος Γκουν, ευχαριστημένος 
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που θα μπορούσε να προστάξει «Φεύγα!» σε τόσους 
πολλούς, και μάλιστα με τη μία. Άρχισε λοιπόν να προ-
χωρά προς τον κόσμο που παρακολουθούσε.

«Εμπρός, φευγάτε!» διέταξε. «Δρόμο! Φευγάτε! Τίπο-
τα δεν μπορεί να γίνει τώρα. Άντε, δρόμο κι εσείς, παι-
διά. Φύγετε όλοι… Σπίτια σας!»

Τούτη την ώρα οι φλόγες σιγόκαιγαν στο καλύβι. Η 
φωτιά θα έσβηνε από μόνη της κι έτσι θα τελείωναν 
όλα. Τα παιδιά, μετά την έξαψη και την αναστάτωση 
που έζησαν, ξαφνικά ένιωσαν νυσταγμένα. Τα μάτια 
τους έτσουζαν από τον καπνό.

Ο Χάρι και η Ντέζι πήραν τον δρόμο της επιστροφής 
για το σπίτι, μαζί με τον Πιπ και την Μπέτι. Πίσω τους, 
σφυρίζοντας, περπατούσε το αγόρι με τον σκύλο. Τους 
πρόλαβε.

«Ήταν, στ’ αλήθεια, πολύ ανατριχιαστικό, έτσι;» τους 
ρώτησε. «Πάλι καλά που δεν τραυματίστηκε κανένας. 
Τι θα λέγατε να βρεθούμε αύριο για παιχνίδι ή για οτι-
δήποτε άλλο; Είμαι ολομόναχος εδώ, στο ξενοδοχείο, 
απέναντι από τον κήπο του κυρίου Χικ… Η μητέρα μου 
κι ο πατέρας μου παίζουν όλη τη μέρα γκολφ».

«Καλά…» είπε ο Χάρι που δεν του άρεσε ιδιαίτερα το 
αγόρι. «Καλά… αν είμαστε κάπου εδώ γύρω, θα περά-
σουμε να σε πάρουμε».

«Έγινε» συμφώνησε εκείνο. «Έλα, Μπάστερ. Πάμε κι 
εμείς σπίτι, αγόρι μου! Ας επιστρέψουμε στο ξενοδο-
χείο μας…»

Το σκυλάκι, που γύριζε γύρω γύρω από τα πόδια των 
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παιδιών, έτρεξε ξοπίσω του. Σε λίγο εξαφανίστηκαν και 
οι δυο μέσα στο σκοτάδι.

«Ψωροπερήφανο, χοντροκαμωμένο πλάσμα!» μουρ-
μούρισε η Ντέζι μιλώντας για το αγόρι. «Γιατί πιστεύει 
πως θέλουμε να τον γνωρίσουμε; Εγώ λέω να συναντη-
θούμε αύριο μπροστά από το δικό σου σπίτι, Πιπ, και 
να κατέβουμε να δούμε τι απέμεινε από το σπιτάκι του 
κήπου. Σύμφωνοι;»

«Σύμφωνοι» είπε εκείνος και μαζί με την αδερφή του 
πήραν τον δρόμο που οδηγούσε στο σπίτι τους. «Έλα, 
Μπέτι, μου φαίνεται πως σχεδόν κοιμάσαι όρθια!»

Ο Χάρι και η Ντέζι ανηφόρισαν για το δικό τους σπίτι. 
Χασμουριόνταν και οι δύο.

«Καημένε, κύριε Χικ!» μονολόγησε η Ντέζι. «Ήταν 
τόσο αναστατωμένος γι’ αυτά τα παλιά, πολύτιμα χαρ-
τιά του!»




