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Και τώρα διακοπές

Δίπλα στο παράθυρο, σε μια θέση στο σπουδαστήριο 
του σχολείου, κάθονταν δύο κορίτσια. Το ένα είχε κόκ-
κινα κυματιστά μαλλιά και αμέτρητες φακίδες. Το άλλο 
είχε σκούρα μαλλιά, που πετάγανε πάνω από το μέτωπο, 
σχηματίζοντας ένα χαριτωμένο τσουλούφι.

«Μια μέρα ακόμα κι έπειτα διακοπές» είπε η κοκκινο-
μάλλα Λούσι-Αν κοιτάζοντας την Ντάινα με τα παράξενα 
πράσινα μάτια της. «Ανυπομονώ να ξαναδώ τον Τζακ. 
Μια ολόκληρη σχολική χρονιά μακριά του είναι ένα απί-
στευτα μεγάλο διάστημα».

«Εμένα, πάντως, δεν με πειράζει να βρίσκομαι μακριά 
από τον δικό μου αδελφό!» γέλασε η Ντάινα. «Όχι ότι ο 
Φίλιπ είναι κακός, αλλά με εκνευρίζει αυτή η μανία του 
να μαζεύει κάθε λογής φρικτά ζώα και έντομα».

«Ευτυχώς που οι διακοπές μας ξεκινάνε με μία μόνο 
μέρα διαφορά» είπε η Λούσι-Αν. «Θα φτάσουμε πρώτες 
σπίτι, θα ρίξουμε μια ματιά τριγύρω και την επομένη θα 
έρθουν και τα αγόρια. Ζήτω!»
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«Αναρωτιέμαι πώς να είναι εκείνο το μέρος που η μη-
τέρα διάλεξε για τις διακοπές μας» είπε η Ντάινα. «Θα 
βγάλω να ξαναδιαβάσω το γράμμα της».

Βρήκε το γράμμα στην τσέπη της και το τράβηξε έξω. 
Το ξαναπέρασε επί τροχάδην άλλη μια φορά.

«Δεν αναφέρει και πάρα πολλά. Μόνο ότι, επειδή το 
σπίτι μας χρειάζεται καθάρισμα και κάποιες επιδιορθώ-
σεις, αποφάσισε να πιάσει ένα εξοχικό, κάπου στους λό-
φους, για να περάσουμε τις διακοπές μας» είπε η Ντάι-
να. «Να, πάρε το γράμμα».

Η Λούσι-Αν το πήρε και το διάβασε με ενδιαφέρον. 
«Ναι, το μέρος λέγεται Σπρινγκ Κότατζ και βρίσκεται στην 
πλαγιά του Λόφου του Κάστρου. Λέει ότι πρόκειται για 
μια κάπως απομονωμένη περιοχή, που είναι όμως γεμάτη 
πουλιά, κάτι που θα ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον Τζακ».

«Δυσκολεύομαι να καταλάβω αυτήν τη μανία του αδελ-
φού σου για τα πουλιά» είπε η Ντάινα. «Είναι τόσο ψωνι-
σμένος μ’ αυτά όσο και ο Φίλιπ με τα ζώα και τα έντομα».

«Πιστεύω πως ο Φίλιπ έχει έναν καταπληκτικό τρόπο 
με τα ζώα» είπε η Λούσι-Αν, που έτρεφε μεγάλο θαυμα-
σμό για τον αδελφό της Ντάινα. «Θυμάσαι πώς είχε εκ-
παιδεύσει εκείνο το ποντίκι να αρπάζει τα ψίχουλα μέσα 
απ’ τα δόντια του;»

«Α, μη μου τα θυμίζεις αυτά τα πράγματα!» ανατρίχια-
σε η Ντάινα. Δεν ανεχόταν ούτε αράχνη δίπλα της, ενώ 
όταν έβλεπε ποντίκια ή νυχτερίδες έμπηγε αμέσως τις 
στριγκλιές. Η Λούσι-Αν έβρισκε αξιοπερίεργο το γεγο-
νός ότι η Ντάινα, αν και ήταν μια ζωή κοντά σε ένα τόσο 
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ζωόφιλο αγόρι όπως ο Φίλιπ, συνέχιζε να είναι μυγιάγγι-
χτη σ’ αυτά τα ζητήματα.

«Επιμένει να σε πειράζει συνέχεια, έτσι δεν είναι;» 
είπε στην Ντάινα, καθώς ήρθαν στη μνήμη της διάφο-
ρα περιστατικά με τον Φίλιπ, που πότε έκρυβε ψαλίδες 
κάτω από το μαξιλάρι της Ντάινα και πότε έβαζε μαύρα 
σκαθάρια μέσα στα παπούτσια της. Όταν ήθελε, γινόταν 
πραγματικά φοβερό πειραχτήρι. Δικαιολογημένα η Ντά-
ινα αντιδρούσε με τέτοια νεύρα!

«Αναρωτιέμαι πώς να τα πέρασε η Κίκι όλο αυτό το 
διάστημα» είπε η Ντάινα.

Η Κίκι ήταν ο παπαγάλος του Τζακ, ένα εξαιρετικά ευ-
φυές πουλί, ικανό να μιμείται φωνές και ήχους με αξιο-
θαύμαστο τρόπο. Ο Τζακ τής είχε μάθει πολλές φράσεις, 
αλλά η Κίκι είχε αρπάξει πολύ περισσότερες, κυρίως από 
έναν ηλικιωμένο και αυστηρό θείο του Τζακ και της Λού-
σι-Αν, με τον οποίο τα δυο παιδιά ζούσαν κάποτε μαζί.

«Δεν επέτρεψαν στην Κίκι να μείνει μαζί με τον Τζακ 
στο σχολείο αυτήν τη χρονιά» παρατήρησε λυπημένη η 
Λούσι-Αν. «Αυτό είναι κρίμα κι άδικο. Ευτυχώς, πάντως, 
που βρήκε έναν φίλο του στην πόλη να του την προσέ-
χει, έτσι μπορεί να πηγαίνει να τη βλέπει κάθε μέρα. Επι-
μένω, όμως, πως θα μπορούσαν να τον αφήσουν να την 
κρατήσει μαζί του στο σχολείο».

«Να σου πω, άμα λάβω υπόψη μου ότι η Κίκι επέμενε 
να κάνει παρατηρήσεις στον γυμνασιάρχη επειδή ρου-
θούνιζε και στον γυμναστή του Τζακ επειδή δεν σκού-
πιζε τα πόδια του, ενώ συνήθιζε να σηκώνει νυχτιάτικα 
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όλο τον κόσμο στο πόδι μουγκρίζοντας σαν ατμομηχα-
νή, θα μου έκανε εντύπωση αν την άφηναν» είπε η Ντάι-
να. «Τέλος πάντων, το ευχάριστο είναι ότι θα την έχουμε 
μαζί μας στις διακοπές. Στ’ αλήθεια, συμπαθώ πολύ την 
Κίκι. Κατά κάποιον τρόπο, δεν τη βλέπω σαν πουλί, τη 
θεωρώ έναν από μας».

Η Κίκι ήταν, αναμφισβήτητα, μια καλή συντροφιά. Αν 
και δεν ήταν σε θέση, βέβαια, να πιάσει κανονική συζή-
τηση με τα παιδιά, παρ’ όλα αυτά, όταν είχε τα κέφια 
της, δεν έβαζε γλώσσα μέσα της και ξεφούρνιζε τέτοιες 
παλαβομάρες, που τα παιδιά κρατούσαν την κοιλιά τους 
από τα γέλια. Λάτρευε κυριολεκτικά τον Τζακ και όταν 
την άφηνε, μπορούσε να κάθεται ήσυχη στον ώμο του 
με τις ώρες.

Τα κορίτσια ήταν ενθουσιασμένα που οι διακοπές 
έφταναν όπου να ’ναι. Μαζί με τα δύο αγόρια και την 
Κίκι θα περνούσαν περίφημα. Ειδικά η Λούσι-Αν περίμε-
νε πώς και πώς να βρεθεί μαζί με την όμορφη και γελα-
στή μητέρα της Ντάινα.

Ο Τζακ και η Λούσι-Αν Τρεντ δεν είχαν γονείς και ζού-
σαν για χρόνια κοντά σε έναν αυστηρό γέρο θείο τους, 
ώσπου γνωρίστηκαν τυχαία με τον Φίλιπ και την Ντάι-
να Μάνερινγκ. Οι δύο τελευταίοι ήταν ορφανοί από πα-
τέρα και η μητέρα τους εργαζόταν σκληρά για να τους 
αναθρέψει. Η σκληρή δουλειά δεν επέτρεπε στη μητέ-
ρα τους να στήσει ένα σπιτικό γι’ αυτούς, έτσι τους είχε 
στείλει σε ένα σχολείο εσωτερικούς, ενώ τις διακοπές 
τις περνούσαν μαζί με κάτι θείους τους.
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Τώρα, όμως, τα πράγματα είχαν αλλάξει προς το κα-
λύτερο. Η μητέρα της Ντάινα είχε πια αρκετά χρήματα 
ώστε να μπορεί να ζει μαζί με τα παιδιά στο ίδιο σπίτι 
και, μάλιστα, είχε προσφερθεί να κρατήσουν κοντά τους 
και τους δύο καλύτερους φίλους των παιδιών, τον Τζακ 
και τη Λούσι-Αν. Έτσι, κατά τη σχολική περίοδο, τα κο-
ρίτσια έμεναν μαζί και πήγαιναν στο ίδιο σχολείο και τα 
αγόρια πήγαιναν σε ένα άλλο σχολείο. Στις διακοπές τα 
τέσσερα παιδιά και η κυρία Μάνερινγκ, η μητέρα του Φί-
λιπ και της Ντάινα, έσμιγαν όλοι μαζί.

«Τέρμα πια οι θείοι και οι θείες!» αναφώνησε χαρού-
μενα η Ντάινα, που δεν πολυχώνευε τον αφηρημένο και 
γέρο θείο Τζόσελιν. «Τώρα, μαζί με τη μαμά, στο ωραίο 
μας σπιτάκι!»

Τις φετινές διακοπές θα τις περνούσαν στο εξοχικό 
που είχε βρει η κυρία Μάνερινγκ. Αν και απογοητεύτηκε 
λίγο η Ντάινα που δεν θα επέστρεφαν στο δικό τους σπί-
τι, που το είχε ετοιμάσει η μητέρα για τα παιδιά, παρ’ όλα 
αυτά ανυπομονούσε να βρεθεί στο εξοχικό. Θα ήταν 
απίθανα! Αν φανταζόσουν μόνο τις υπέροχες βόλτες και 
τα πικ νικ που θα έκαναν στους λόφους!

«Θυμάσαι εκείνη την καταπληκτική μας περιπέτεια, 
πέρσι το καλοκαίρι;» ρώτησε τη Λούσι-Αν, που κοίταζε 
ονειροπόλα έξω από το παράθυρο και σκεφτόταν τι 
καλά που θα ξανάβλεπε τον αδελφό της τη μεθεπομένη.

«Ναι» κούνησε το κεφάλι της η Λούσι-Αν και ζάρωσε 
τη φακιδιάρα μύτη της. «Ήταν η πιο συναρπαστική πε-
ριπέτεια που θα μπορούσε να τύχει σε κάποιον, αλλά, 
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Θεούλη μου, πώς είχα φοβηθεί ορισμένες στιγμές! Κι 
εκείνη η Νήσος του Σκότους, τη θυμάσαι Ντάινα;»

«Ναι, κι εκείνη η υπόγεια στοά που κατέβαινε ίσια στα 
έγκατα της γης και που μέσα της χαθήκαμε, Χριστέ μου, 
αυτή κι αν ήταν περιπέτεια!» είπε η Ντάινα. «Στ’ αλήθεια, 
δεν θα μου κακοφαινόταν να ζούσαμε άλλη μια τέτοια 
περιπέτεια».

«Είσαι, πραγματικά, περίπτωση!» δήλωσε η Λούσι-Αν. 
«Τρέμει η ψυχούλα σου στη θέα ακόμα και μιας αρά-
χνης, αλλά φαίνεται ότι απολαμβάνεις περιπέτειες τόσο 
συγκλονιστικές που εμένα όταν τις θυμάμαι μου κόβεται 
το αίμα!»

«Έτσι κι αλλιώς, δεν θα μας ξανατύχει περιπέτεια 
σαν κι αυτή» είπε η Ντάινα κάπως στενοχωρημένη. «Πι-
στεύω πως τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν δεύτερη 
φορά, ακόμα και σε μια ολόκληρη ζωή. Πάω στοίχημα, 
πάντως, πως τα αγόρια μόνο γι’ αυτό θα συζητάνε. Θυ-
μάσαι στις διακοπές των Χριστουγέννων, που είδαμε 
και πάθαμε να τους σταματήσουμε να κουβεντιάζουν 
διαρκώς γι’ αυτό;»

«Α, πότε, τέλος πάντων, θα έρθουν αυτές οι διακο-
πές!» είπε η Λούσι-Αν κατεβαίνοντας ανυπόμονη από 
το περβάζι του παραθύρου. «Αυτές οι τελευταίες μέρες 
δεν λένε να περάσουν με τίποτα».

Αλλά η επόμενη μέρα έφτασε επιτέλους και τα δύο 
κορίτσια, παρέα μ’ ένα τσούρμο φίλους, κατευθύνθηκαν 
προς τον σταθμό του τρένου, όλο γέλια και χαρούμενο 
κουβεντολόι. Οι αποσκευές τους φορτώθηκαν, τα εισι-
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τήρια βρίσκονταν στις τσέπες τους και οι χαρούμενες 
καρδιές τους χτυπούσαν δυνατά. Και τώρα, διακοπές!

Δυο φορές χρειάστηκε να αλλάξουν τρένο, αλλά η 
Ντάινα ήταν ατσίδα σε κάτι τέτοια. Η Λούσι-Αν ήταν 
αδέξια και ντροπαλή στις συναναστροφές της με αγνώ-
στους, αλλά η δωδεκάχρονη Ντάινα δεν σήκωνε κουβέ-
ντα από κανέναν. Ήταν ένα γεροδεμένο, θεληματικό και 
γεμάτο αυτοπεποίθηση κορίτσι, που ήξερε πώς να υπε-
ρασπίζεται τα δικαιώματά της. Παρόλο που τα δυο κορί-
τσια είχαν μόνο έναν χρόνο διαφορά, η Λούσι-Αν έδειχνε 
δύο τρία χρόνια μικρότερη.

Μόλις έφτασαν στον σταθμό που ήταν ο προορισμός 
τους, πήδηξαν από το τρένο και η Ντάινα κατάφερε να 
εξασφαλίσει τον μοναδικό αχθοφόρο και να τον στείλει 
για τις αποσκευές τους.

«Να η μητέρα!» ξεφώνισε η Ντάινα κι αμέσως έτρε-
ξε προς την όμορφη μητέρα της με τα λαμπερά, ζωηρά 
μάτια, που είχε έρθει να τις προϋπαντήσει. Η Ντάινα δεν 
αγαπούσε τις πολλές διαχύσεις, τα φιλιά και τ’ αγκαλιά-
σματα, αλλά η Λούσι-Αν φρόντιζε για όλ’ αυτά. Η Ντάινα 
έδωσε στη μητέρα της ένα πεταχτό φιλί, ενώ η Λούσι-
Αν τη σφιχταγκάλιασε κουνώντας χαρούμενη το κοκκι-
νομάλλικο κεφάλι της κάτω από το σαγόνι της κυρίας 
Μάνερινγκ.

«Α, τι θαύμα που σε ξαναβλέπω!» είπε, καθώς ανα-
λογιζόταν για χιλιοστή φορά πόσο τυχερή ήταν η Ντάι-
να που είχε τη μητέρα της. Ένιωθε ευγνωμοσύνη που η 
Ντάινα την άφηνε να τη μοιράζεται μαζί της. Είναι πολύ 
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άσχημο να μην έχεις πατέρα ή μητέρα για να τους γρά-
φεις τα νέα σου, τα συναισθήματά σου και να ξέρεις ότι 
σε περιμένουν στο σπίτι να σε καλωσορίσουν. Αλλά η 
κυρία Μάνερινγκ την έκανε πάντα να αισθάνεται ότι την 
ήθελε και την αγαπούσε.

«Έχω το αμάξι έξω» είπε η κυρία Μάνερινγκ. «Άντε, 
πάμε. Ο αχθοφόρος θα φέρει τα πράγματά σας».

Βγήκαν από τον μικρό επαρχιακό σταθμό. Μπροστά 
τους ξεδιπλωνόταν ένας αγροτικός δρόμος, στρωμένος 
δεξιά κι αριστερά με ανοιξιάτικα λουλούδια. Ο ουρανός 
ήταν καταγάλανος και ο αέρας ζεστός και απαλός. Η 
Λούσι-Αν ήταν ευτυχισμένη. Πρώτη μέρα των διακοπών 
μαζί με την αγαπημένη μητέρα της Ντάινα και την επο-
μένη κατέφθαναν και τα αγόρια.

Μπήκαν στο μικρό αυτοκίνητο και ο αχθοφόρος τα-
κτοποίησε τις βαλίτσες στο πίσω μέρος. Η κυρία Μάνε-
ρινγκ κάθισε στο τιμόνι.

«Είναι αρκετός δρόμος ως το Σπρινγκ Κότατζ» είπε. 
«Θα πρέπει να κατεβαίνουμε εδώ στο χωριό για να ψω-
νίζουμε τα τρόφιμα και τα άλλα απαραίτητα, εκτός από 
αυγά, βούτυρο και γάλα, που μπορούμε να τα προμη-
θευόμαστε από μια γειτονική φάρμα. Η περιοχή όμως 
είναι υπέροχη και θα μπορέσετε να κάνετε θαυμάσιες 
βόλτες και εκδρομές. Όσο για τα πουλιά, καλά, ο Τζακ 
θα βρεθεί στο στοιχείο του!»

«Και καθώς είναι και η εποχή του ζευγαρώματος, 
άλλο δεν θα έχει στο μυαλό του από φωλιές και αυγά» 
είπε η Λούσι-Αν, νιώθοντας λίγα κεντρίσματα ζήλειας για 

© 1946 Enid Blyton / © Εκδόσεις Μίνωας, 2019



ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ 15

όλο το βασίλειο των πουλιών που απασχολούσε τόσο 
πολύ τον αδελφό της.

Καθώς η κυρία Μάνερινγκ οδηγούσε, τα κορίτσια 
κοιτούσαν γύρω τους. Η εξοχή ήταν πραγματικά πανέ-
μορφη. Το έδαφος σχημάτιζε λόφους, που όταν βρίσκο-
νταν σε απόσταση, έπαιρναν μια γαλαζωπή απόχρωση 
και φάνταζαν υποβλητικοί. Ο δρόμος τώρα κατηφόριζε 
και περνούσε μέσα από μια κοιλάδα, που στο βάθος 
της κυλούσε τα νερά του με φιδίσια χάρη ένας ποτα-
μός. Έπειτα, ο δρόμος ανηφόριζε στην πλαγιά ενός 
απόκρημνου λόφου.

«Ο, η αγροικία μας βρίσκεται στην πλαγιά αυτού του 
λόφου;» ρώτησε συνεπαρμένη η Ντάινα. «Τι υπέροχη 
θέα θα έχουμε αποδώ, μητέρα!»

«Η θέα είναι εντυπωσιακή προς τους λόφους από 
την άλλη πλευρά της κοιλάδας και ακόμα πιο πέρα, 
προς τους άλλους λόφους που ορθώνονται πίσω από 
αυτούς!» απάντησε η μητέρα της. Το αμάξι είχε κόψει 
ταχύτητα τώρα, επειδή ο δρόμος ήταν πολύ ανηφορι-
κός. Καθώς ανέβαιναν όλο και ψηλότερα, τα κορίτσια 
μπορούσαν να ατενίζουν όλο και πιο μακριά, πέρα στην 
κοιλάδα. Η Λούσι-Αν έριξε μια ματιά προς τα πάνω, για 
να διαπιστώσει σε τι ύψος βρίσκονταν και έβγαλε μια 
κραυγή.

«Πο πο, κοιτάξτε το κάστρο στην κορφή του λόφου! 
Δείτε το, δείτε το!»

Η Ντάινα κοίταξε. Ήταν, στ’ αλήθεια, ένα πολύ επι-
βλητικό, παλιό κάστρο, τραχύ και αγριωπό. Σε κάθε άκρη 
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του υψωνόταν από ένας πύργος και τα τείχη του φαί-
νονταν πολύ ογκώδη. Άλλα από τα παράθυρά του ήταν 
ασφαλισμένα, άλλα όμως ήταν ανοιγμένα διάπλατα, 
πράγμα κάπως παράξενο.

«Είναι, πραγματικά, παλιό το κάστρο;» ρώτησε η Λού-
σι-Αν.

«Στην πραγματικότητα, όχι» αποκρίθηκε η κυρία Μά-
νερινγκ. «Ένα μέρος του είναι παλιό, αλλά το υπόλοιπο 
και μεγαλύτερο μέρος έχει ανακαινιστεί ή ξαναχτιστεί 
και το αποτέλεσμα είναι ένα πραγματικά ανάμεικτο αρ-
χιτεκτονικό στιλ. Είναι ακατοίκητο. Δεν ξέρω ποιοι είναι 
οι ιδιοκτήτες του, ούτε κανείς στην περιοχή φαίνεται να 
ξέρει ή να ενδιαφέρεται να μάθει. Είναι κλειστό και δεν 
έχει πολύ καλή φήμη».
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