


Κεφάλαιο 1

Στεκόμουν στο παράθυρο του νεοϋορκέζικου δια-
μερίσματός μου και κοίταζα κάτω την πόλη που 

έσφυζε από ζωή. Σκεφτόμουν ακόμη την τελευταία 
μου υπόθεση. Ήταν άλλη μια δύσκολη περίπτωση. Οι 
γκάνγκστερ είχαν προσπαθήσει να με σταματήσουν 
με κάθε τρόπο. Όμως αυτό που δεν είχε καταφέρει 
η αστυνομία με τις διάφορες μεθόδους έρευνας, τα 
αστυνομικά σκυλιά και την καινούρια τεχνολογία που 
διέθετε, το είχα πετύχει εγώ με την εξυπνάδα και το 
θάρρος μου: Είχα απελευθερώσει την όμορφη κόρη 
του πολυεκατομμυριούχου από τα νύχια των απαγω-
γέων. Ο πατέρας της θα φαινόταν πιθανότατα πολύ 
γενναιόδωρος σχετικά με την αμοιβή μου. Όμως για 
μένα δεν ήταν θέμα χρημάτων. Χρήματα είχα αρκετά. 
Το γεμάτο ευγνωμοσύνη βλέμμα της κόρης του, όταν 
την ελευθέρωσα με κίνδυνο της ζωής μου, είχε πολύ 
μεγαλύτερη αξία.

Δεν ήταν πολύ ψηλή, ήταν όμως καλλονή. Τα ξαν-
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θά σγουρά μαλλιά της έφταναν πολύ πιο κάτω από 
τους ώμους. Το βλέμμα από τα σκούρα μπλε μάτια 
της μπορούσε να λιώσει ακόμα και τον πάγο. Όμως 
το ομορφότερο πράγμα επάνω της ήταν το χαμόγελό 
της: Έκανε ακόμα κι έναν σκληροτράχηλο ιδιωτικό 
ντετέκτιβ σαν κι εμένα να τα χάσει. Όταν χαμογελού-
σε, τα ολόλευκα δόντια της άστραφταν και η μυτούλα 
της ζάρωνε, κάτι που έκανε τις φακίδες στην άκρη της 
μύτης της να λάμπουν. Ήταν πέντε. Οι πέντε ομορφό-
τερες φακίδες πάνω στη γη. 

Τρόμαξα μ’ αυτή τη σκέψη. Τι μου συνέβαινε; Είχα 
παραβεί τον βασικότερο κανόνα κάθε ιδιωτικού ντε-
τέκτιβ και είχα ερωτευτεί την πελάτισσά μου; Προ-
σπάθησα να το καταπολεμήσω, όμως πόσο καιρό ακό-
μη θα μπορούσα να της αντισταθώ;

Ο πατέρας της ήθελε να οργανώσει μέσα στο Σαββα-
τοκύριακο μια μεγάλη δεξίωση προς τιμήν μου. Όμως 
όλοι οι διάσημοι από τον κινηματογράφο και τη σόου 
μπίζνες που είχε προσκαλέσει θα με άφηναν παγερά 
αδιάφορο. Ολόκληρη η προσοχή μου ανήκε σ’ εκείνη. 
Όμως τι θα έκανε; Θα με κοίταζε πάλι μ’ αυτό τον τρό-
πο; Θα μου χαμογελούσε έτσι; Τι θα έλεγε;

«Μια κόκα κόλα. Αλλά όχι πάλι ζεστή, όπως την περα-
σμένη φορά. – Κάλε! Μια κόκα κόολαα!»

Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να στέκεται 
μπροστά σου η μεγαλύτερή σου αδελφή, όταν δεν το 
περιμένεις. Προπαντός μια αδελφή σαν τη δική μου.

© 1998 by Thienemann / © Εκδόσεις Μίνωας, 2019



 11ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΗΡΙΏΔΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

«Νικόλ!» φώναξα.
Εκείνη στράφηκε στον τύπο που είχε έρθει μαζί 

της. Τον γνώριζα. Ήταν ο Πιτ. Η Νικόλ μελετούσε 
αυτό τον καιρό μαζί με τον Πιτ και την Καρολίνα για 
ένα διαγώνισμα μαθηματικών. 

Η καρδιά μου σταμάτησε. Ήταν και η Καρολίνα 
μαζί τους!

Με κοιτούσε με τα σκούρα μπλε μάτια της και μά-
λιστα χαμογελούσε! Πόσο υπέροχα λευκά ήταν τα δό-
ντια της!

«Το άκουσες αυτό;» ρώτησε η Νικόλ τον Πιτ. «Ο 
μικρός μου αδελφός με αναγνώρισε πράγματι. Δεν 
χρειάζεται τελικά να φωνάξουμε τον γιατρό».

«Νικόλ!» φώναξα άλλη μια φορά. «Κόφ’ το! Τι θέ-
λεις;»

Ήταν ανάγκη να με ρεζιλεύει έτσι, ειδικά μπροστά 
στην Καρολίνα; Φαίνεται ότι το διαγώνισμα που θα 
έγραφαν σύντομα ήταν αρκετά δύσκολο. Πάντως η 
Νικόλ γινόταν όλο πιο νευρική και ανυπόφορη, όσο 
πλησίαζε η ημέρα της εξέτασης.

Η αδελφή μου τέντωσε το κεφάλι της μέσα από το 
παράθυρο που είχε το κιόσκι και έπαιξε τα δάχτυλά 
της με τα βαμμένα νύχια πάνω στον μικρό πάγκο. 
«Αυτό δεν είναι το κιόσκι της κυρίας Πέντελ, της μη-
τέρας του επιστάτη του σχολείου μας;» με ρώτησε.

«Ναι, αφού το ξέρεις».
«Κι εσύ δεν εργάζεσαι εδώ περιστασιακά, ως βοη-

θός, για να αυξήσεις το χαρτζιλίκι σου;»
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«Ναι!» φώναξα. «Κι αυτό το ξέρεις! Άλλωστε χρειά
ζεται και η Στέφι τα χρήματα για τον καινούριο της 
υπολογιστή».

Η Νικόλ ανασήκωσε τους ώμους. «Ό,τι πεις. Εγώ 
πάντως θα ήμουν ευγνώμων στο βοηθητικό προσωπι-
κό αν θα μπορούσε να μου πουλήσει μια κόκα κόλα».

«Θέλεις μια κόκα κόλα λοιπόν» αναστέναξα.
«Ναι! Και μάλιστα κρύα!»
Ενώ έβγαζα από το ψυγείο την πιο ζεστή κόκα κόλα 

που μπόρεσα να βρω, αναρωτιόμουν αν οι μεγαλύτε-
ρες αδελφές υπάρχουν μόνο για να εκνευρίζουν τα μι-
κρότερα αδέλφια τους.

Της έδωσα την κόκα κόλα και έβαλα τα χρήματα 
στο ταμείο. 

«Λοιπόν;» ρώτησα, ενώ σιγόπινε από το καλαμάκι. 
«Είναι αρκετά κρύα;»

«Πίνεται» μουρμούρισε, χωρίς να βγάλει το καλα-
μάκι από το στόμα. Μετά ακούμπησε το κουτάκι της 
κόκα κόλα πάνω στον πάγκο και με κοίταξε εξεταστι-
κά. «Δεν μου λες, Κάλε, τι σκεφτόσουν όταν ήρθαμε;»

«Τίποτα!» φώναξα και ένιωσα σαν να ανάβω λι-
γάκι.

Η Νικόλ έγειρε το κεφάλι στο πλάι. «Δεν ξέρω. Εί-
χες πάλι αυτή την ονειροπαρμένη έκφραση στο πρό-
σωπό σου. Την έχω παρατηρήσει κι άλλες φορές τε-
λευταία».

Βασικά ήταν δική μου δουλειά να παρατηρώ τους 
ανθρώπους. Όμως δεν της το είπα.
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«Ο αδελφός σου δεν έχει μια ομάδα ντετέκτιβ;» 
ρώτησε ο Πιτ την αδελφή μου, σαν να μη βρισκόμουν 
καν εκεί.

«Ένα γραφείο ντετέκτιβ!» τον διόρθωσα.
Ο Πιτ σήκωσε τα χέρια. «Συγγνώμη! Γραφείο ντε-

τέκτιβ! Φυσικά! Ίσως και να συλλογιζόταν την και-
νούρια του υπόθεση». Με κοίταξε και χαμογέλασε 
πονηρά μέχρι τα αυτιά.

Δεν ασχολήθηκα περαιτέρω με το σχόλιό του. 
«Μπορεί» απάντησα διφορούμενα.

Η Καρολίνα δεν είχε δείξει μέχρι τώρα κανένα εν-
διαφέρον για το καβγαδάκι ανάμεσα σ’ εμένα και την 
αδελφή μου. Όμως τώρα μου έριξε ένα βλέμμα με τα 
σκούρα μπλε μάτια της.

«Για τι υπόθεση πρόκειται;» ρώτησε φιλικά. Οι πέ-
ντε φακίδες της μύτης της λαμπύρισαν λιγάκι.

«Εε – να, αυτήν τη στιγμή δεν έχουμε στην πραγ-
ματικότητα κάποια υπόθεση» απάντησα και συλλογί-
στηκα πυρετωδώς τι θα μπορούσα να πω. «Γι’ αυτό 
και τώρα έχω χρόνο για έρευνες».

«Τι είδους έρευνες;» ρώτησε ο Πιτ. Με δυσκολία 
συγκρατούσε τα γέλια του.

Τι ηλίθιος! Αναρωτήθηκα γιατί ήταν ανάγκη να με-
λετάει η Καρολίνα ειδικά μ’ αυτόν και τη Νικόλ. Όμως 
δεν έχασα την ψυχραιμία μου.

«Μελετάω τη σχετική βιβλιογραφία και μαθαί-
νω τις μεθόδους με τις οποίες διαπράχτηκαν γνωστά 
εγκλήματα. Γνωρίζετε, για παράδειγμα, τη διάσημη 
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ληστεία τραπέζης στο Βερολίνο, στην οποία οι γκάν-
γκστερ είχαν σκάψει ένα τούνελ –»

«Όχι» με διέκοψε η Νικόλ. «Δεν τη γνωρίζουμε! 
Και ούτε μας ενδιαφέρει τι διαβάζεις στις χαζοφυλ-
λάδες σου».

«Δεν είναι καθόλου χαζοφυλλάδες!»
«Α, όχι; Το τελευταίο “λογοτέχνημα” που είδα στο 

δωμάτιό σου λεγόταν Πιάστε τον κλέφτη – ένας σύμ-
βουλος για μικρούς ντετέκτιβ. Αλλά, για να είμαι ει-
λικρινής, μου είναι αδιάφορο» συμπλήρωσε, προτού 
προλάβω να διαμαρτυρηθώ. «Θα ’πρεπε καλύτερα να 
μελετάμε για το διαγώνισμα των Μαθηματικών, αντί 
να καθόμαστε εδώ πέρα. Είναι πολλά που δεν έχω κα-
ταλάβει ακόμη».

«Νικόλ, μας το χαλάς!» φώναξε ο Πιτ. «Θα ήθελα 
πολύ να ακούσω κι άλλα για τα διάσημα εγκλήματα 
και τις έρευνες του αδελφού σου του ντετέκτιβ».

Δεν του απάντησα. Αν νόμιζε ότι θα μπορούσε να 
με νευριάσει με όσα έλεγε, έκανε λάθος. Δεν ήθελα να 
εκτεθώ έτσι μπροστά στην Καρολίνα.

Η Νικόλ στράφηκε προς το μέρος του. «Δεν το 
καταλαβαίνω, Πιτ. Πριν από μια εβδομάδα κλαιγό-
σουν ότι δεν σκαμπάζεις γρι από Μαθηματικά. Και 
ξαφνικά δείχνεις να μη φοβάσαι πια καθόλου το δια
γώνισμα. Ενώ ξέρεις ότι είναι πολύ σημαντικό και 
για τους τρεις μας. Αν δεν γράψουμε καλά, δεν θα 
περάσουμε την τάξη».

Ο Πιτ πέρασε με περισπούδαστο ύφος το χέρι 
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του μέσα από τα κολλημένα με ζελέ μαλλιά του, και 
έστρωσε με τα μανικιουρισμένα του δάχτυλα το κα-
τάλευκο πουκάμισό του. «Αχ, ανησυχείτε υπερβολι-
κά. Θα τα καταφέρουμε. Άλλωστε, όταν μελετάω μαζί 
με μια καλλονή σαν την Καρολίνα, τι μπορεί να πάει 
στραβά;»

Προσπάθησε να χαϊδέψει τα μαλλιά της Καρολίνας.
«Πάρ’ τα χέρια σου!» σφύριξε εκείνη μέσα από τα 

δόντια της.
Παρόλο που η Καρολίνα δεν είναι πολύ ψηλή, ο Πιτ 

φάνηκε να τη σέβεται. Έκανε αμέσως ένα βήμα πίσω. 
Πώς το ευχαριστήθηκα!

«Καλά, δεν είναι ανάγκη να εκνευρίζεσαι κι εσύ 
αμέσως!» φώναξε. «Τότε πάμε τέλος πάντων να 
ασχοληθούμε με τύπους και αριθμούς, αντί με διάση-
μα εγκλήματα».

Αφού η Νικόλ τέλειωσε επιτέλους την κόκα κόλα 
της, ξεκίνησαν οι τρεις τους τη μελέτη για το διαγώ-
νισμά τους.

Μια κι εκείνο το απόγευμα δεν είχα πολλή δουλειά 
στο κιόσκι της κυρίας Πέντελ, εξάσκησα λιγάκι ακό-
μα την παρατηρητικότητά μου. Τίποτα δεν είναι πιο 
σημαντικό για έναν ντετέκτιβ, από το να μπορεί αρ-
γότερα να περιγράψει με μεγάλη ακρίβεια πρόσω-
πα και καταστάσεις. Γι’ αυτό κοίταζα τα άτομα που 
περνούσαν μπροστά από το κιόσκι μονάχα για λίγα 
δευτερόλεπτα, για να τα περιγράψω στη συνέχεια στο 
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μυαλό μου με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια: 
Ρούχα, χρώμα μαλλιών, χτένισμα, περπάτημα, σχήμα 
προσώπου, ιδιαίτερα σωματικά χαρακτηριστικά και 
τα λοιπά.

Δυστυχώς αυτή την άσκηση δεν μπόρεσα να την 
κάνω παρά μονάχα δυοτρεις φορές, γιατί ξαφνικά 
εμφανίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μπορούσα να 
περιγράψω χωρίς να δω: η Στέφι, ο Ραπανάκης και ο 
Φρίντελ.

Μ’ εμένα ως αρχηγό αποτελούν το επιτελείο του 
γραφείου ντετέκτιβ Κάλε και Σία. Α, ναι, ο Πεντάμορ-
φος, ο σκύλος μας, ανήκει κι αυτός στο γραφείο. Όμως 
δεν μετράει σχεδόν καθόλου, τουλάχιστον όχι για την 
ντετεκτιβική μας δουλειά. Φαίνεται τόσο χαζός, που 
πιθανότατα δεν θα μπορούσε να βρει ούτε καν τα δικά 
του ίχνη. Μερικές φορές, ωστόσο, έχω την εντύπωση 
ότι το κάνει μόνο και μόνο για να με εκνευρίζει. Πά-
ντως τον έχω δεχτεί καταρχάς μονάχα ως μισό μέλος 
στους Κάλε και Σία. Ο Φρίντελ βέβαια έχει διαφορε-
τική άποψη. Από τότε που εκείνος και ο Πεντάμορ-
φος συναντήθηκαν πίσω από έναν κάδο σκουπιδιών, 
έχουν γίνει αχώριστοι. Ο Φρίντελ θα έπεφτε και στη 
φωτιά για τον Πεντάμορφο. Γι’ αυτό κι εγώ ονομάζω 
μέσα μου τον Φρίντελ φροντιστή του σκύλου μας. Πα-
ρεμπιπτόντως, τον σκύλοντετέκτιβ μας τον έχουμε 
ονομάσει Πεντάμορφο επειδή είναι πολύ άσχημος – 
για να έχει τουλάχιστον κάτι ωραίο επάνω του. 

«Ρε μεγάλε!» φώναξε ο Φρίντελ, πριν καλά καλά 
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βρεθούν οι τρεις τους μπροστά στο κιόσκι. «Βοηθού-
σα τη μαμά μου στο πλύσιμο των πιάτων. Γι’ αυτό δεν 
πρόλαβα να ταΐσω τον Πεντάμορφο».

«Σταμάτα πια επιτέλους!» αναστέναξε η Στέφι. 
«Γκρινιάζεις σε όλη τη διαδρομή. Θα τον φροντίσου-
με εμείς. Αφού σου το υποσχεθήκαμε».

«Όμως θυμηθείτε να μην του δώσετε όλο το φαΐ με 
τη μία. Θα το καταβροχθίσει».

Κοίταξα το ρολόι μου. Ήταν ήδη αργά. «Έρχεσαι 
να με αντικαταστήσεις, Φρίντελ;» ρώτησα τον φρο-
ντιστή του σκύλου μας.

Ο Ραπανάκης μού έκλεισε το μάτι, χωρίς να το δει 
ο Φρίντελ. «Μα τι νόμιζες; Διαφορετικά θα ήταν ήδη 
προ πολλού κοντά στον Πεντάμορφο».

«Ρε μεγάλε!» φώναξε ο Φρίντελ. «Γι’ αυτό να ’σαι 
σίγουρος!»

Αφού αναγκαστήκαμε να ακούσουμε τουλάχιστον 
τρεις φορές τις νουθεσίες του Φρίντελ για το πώς να 
ταΐσουμε τον Πεντάμορφο, καταφέραμε επιτέλους να 
φύγουμε, και ξεκινήσαμε για το περιβόλι της θείας μου 
Χίλντα και του θείου μου Βέρνερ. Εκεί μένει ο Πεντά-
μορφος, επειδή οι γονείς μας δεν τον θέλουν στο σπί-
τι. Ο σκύλος μας, βλέπετε, έχει κάνει ήδη πάρα πολλές 
αταξίες.

«Τι συμβαίνει, Κάλε;» με ρώτησε ξαφνικά η Στέφι. 
«Είσαι πολύ σιωπηλός».

«Σκεφτόμουν τη Νικόλ» απάντησα αποκαλύπτο-
ντας τη μισή αλήθεια. «Είχε έρθει στο κιόσκι μαζί με 
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την ομάδα εργασίας της στα Μαθηματικά. Από τότε 
που μελετάει γι’ αυτό το δύσκολο διαγώνισμα Μαθη-
ματικών, είναι ανυπόφορη».

«Μαθηματικά!» φώναξε ο Ραπανάκης και ανατρί-
χιασε. «Αυτό μπορώ να το φανταστώ!»

Ο Ραπανάκης είναι ο δίδυμος αδελφός της Στέφι. 
Δεν είναι ακριβώς φωστήρας στα Μαθηματικά. Στην 
πραγματικότητα ονομάζεται Κάρστεν. Επειδή όμως 
είναι πιο κοντός από τη Στέφι, του έχουμε δώσει το 
όνομα Ραπανάκης. Ο Ραπανάκης είναι αρκετά φοβη-
τσιάρης. Μυρίζεται τον κίνδυνο από χιλιόμετρα. Για 
ένα γραφείο ντετέκτιβ αυτό μπορεί να φανεί πολύ 
χρήσιμο. Τον ονομάζω μέσα μου «η κεραία».
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