


Διαμαντένιο περιλαίμιο, λήψη πρώτη:
Σκυλιά που χορεύουν, τραγουδούν  

και κάνουν τούμπες

Τη στιγμή ακριβώς που δύο ροζ σκυλιά κανίς περ-
νούσαν από μπροστά μου χορεύοντας στα πισινά 

τους πόδια, κάτι με χτύπησε σαν κεραυνός! Με έπια-
σαν ρίγη.

Το καλύτερό μου όργανο, όπως αποκαλώ τη μύτη 
μου, αντιλήφθηκε μια μυρωδιά που θα μπορούσα να 
την αναγνωρίσω ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλες. Από 
τα βάθη του κενού των δοντιών μου ακούστηκε ένα μα-
κρόσυρτο σφύριγμα.

«Η Μαντλέν!» κατάφερα να ξεστομίσω. «Είναι η 
Μαντλέν!»

«Ρε μεγάλε!» φώναξε ο Φρίντελ, ένας από τους φρο-
ντιστές μου, τα παιδιά που με ταΐζουν δηλαδή. «Γιατί 
σφυρίζεις, Πεντάμορφε; Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. 
Αφού είμαι εγώ κοντά σου».

Δεν φοβόμουν, το κενό ανάμεσα στα δόντια μου 
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είχε τρελαθεί από την αναστάτωση. Προφανώς γι’ 
αυτό σφυρίζω κάθε φορά που αναστατώνομαι. Η ζωή 
μου ως αδέσποτο σκυλί μού είχε στοιχίσει δυο-τρία 
δόντια, όπως και μισό αυτί.

«Ίσως να του αρέσει η σκυλίτσα» είπε η Στέφι με 
ένα πονηρό χαμόγελο. «Αφού δεν μπορεί να πάρει τα 
μάτια του από πάνω της».

Η Στέφι είναι κι αυτή μια από τους φροντιστές μου, 
όπως και ο δίδυμος αδελφός της ο Ραπανάκης, και ο 
εκνευριστικός Κάλε. Τους αποκαλώ φροντιστές και όχι 
«αφεντικό» ή «αφεντικίνα», όπως κάνουν οι καλομα-
θημένοι ραβδοκουβαλητές – έτσι χαρακτηρίζουμε εμείς 
τα αδέσποτα σκυλιά, τους σκύλους των ανθρώπων.

Όμως η Στέφι είχε δίκιο. Πραγματικά δεν μπορούσα 
να πάρω τα μάτια μου και τη μύτη μου από τη Μαντλέν.

Ήταν απίστευτο! Η Μαντλέν δεν είχε αλλάξει κα-
θόλου! Μετά από καιρό ήταν τόσο όμορφη όσο την 
ημέρα που την είδα πρώτη φορά. Και η καρδιά μου 
επίσης χτύπησε τόσο δυνατά όσο τότε, όταν είχε βγει 
μαζί με την αφεντικίνα της, την κόμησσα Έντελ-
γκαρντ φον Έντελμουτ, από τον πύργο, για να κάνει 
έναν περίπατο. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν έτοιμος να 
σκαλίσω έναν από τους σκουπιδοτενεκέδες του πύρ-
γου. Μόλις τα βλέμματά μας συναντήθηκαν, την ερω-
τεύτηκα κεραυνοβόλα.

Η Μαντλέν κι εγώ γίναμε ζευγάρι. Από τότε έχει 
περάσει πολύς καιρός και όμως, ακόμα και τώρα, δεν 
μπορώ να τη σκεφτώ ούτε στιγμή χωρίς να αρχίσει 
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η καρδιά μου να χτυπάει πιο γρήγορα. Το μεταξένιο 
της τρίχωμα, τα πανέμορφα αυτιά της! Δεν νομίζω να 
υπάρχει σ’ αυτό τον κόσμο πιο χαριτωμένη σκυλίτσα 
από τη Μαντλέν.

Μαζί της πέρασα τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μου 
– μέχρι που με άφησε για έναν άλλο σκύλο. Από τότε 
απέφευγα να περάσω έστω και από τη γειτονιά όπου 
βρισκόταν ο πύργος. Και τη Μαντλέν δεν την ξαναείδα. 
Παραδόξως δεν μπόρεσα ποτέ να της κρατήσω κακία 
που με άφησε. Τι δουλειά είχε αυτή –η οποία απολάμ-
βανε προστασία, φροντίδα και τροφή μέσα στον μεγά-
λο πύργο της κόμησσας– με ένα αδέσποτο σαν κι εμένα, 
που τριγύρναγε εδώ κι εκεί στους δρόμους;

Όμως όλα αυτά δεν είχαν σημασία τούτη τη στιγμή, 
γιατί τώρα ήταν πάλι εδώ! Είχε εμφανιστεί, σαν ου-
ρανοκατέβατη, σ’ ένα μέρος που δεν περίμενα: στην 
αίθουσα αναμονής ενός διαφημιστικού γραφείου.

Οι φροντιστές μου είχαν διαβάσει σε μια εφημε-
ρίδα ότι ένα διαφημιστικό γραφείο χρειαζόταν έναν 
σκύλο για ένα σποτ στην τηλεόραση. Εγώ δεν ήξερα 
ούτε τι ήταν το διαφημιστικό γραφείο, ούτε τι γινόταν 
στο σποτ. Μου μυριζόταν όμως δουλειά. Κι αυτό δεν 
αρέσει καθόλου σε ένα αδέσποτο! Έτσι είχα ήδη σκε-
φτεί πώς θα τη γλίτωνα. Και τώρα είχε ξαναμπεί στη 
ζωή μου η Μαντλέν!

Όμως, γιατί δεν με πρόσεξε; Είχε ξεχάσει κιόλας τη 
μυρωδιά μου; Ή μήπως ήταν απλώς πολύ απασχολη-
μένη μ’ αυτά που διαδραματίζονταν γύρω της;
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Τουλάχιστον δέκα σκυλιά κάθονταν μαζί με τα 
αφεντικά τους στην αίθουσα και περίμεναν αυτό που 
ήταν να γίνει. Μακάρι να ήξερα τι ήταν αυτό! Οι άν-
θρωποι των άλλων σκυλιών έδειχναν καλύτερα πλη-
ροφορημένοι.

«Μια τέτοια διαφημιστική ταινία δεν είναι μεν τί-
ποτα σπουδαίο» είπε μια γυναίκα με σουβλερή μύτη, 
στα πόδια της οποίας καθόταν ένα λαγωνικό. «Όμως 
κάποιες μεγάλες κινηματογραφικές καριέρες άρχισαν 
από την τηλεόραση».

«Σωστά» είπε ένας χοντρός άντρας που καθόταν 
δίπλα στον Φρίντελ, και άφηνε τον σκύλο του, έναν 
μολοσσό, να του γλείφει το χέρι. «Και η Λάσι με μικρά 
πράγματα άρχισε».

«Σημαντική είναι μόνο η καλή εκπαίδευση!» φώ-
ναξε μια γυναίκα με διαπεραστική φωνή, ενώ το πε-
κινουά της γάβγιζε με όλη του τη δύναμη. «Εγώ έχω 
προετοιμάσει τον Πούρτσελ από τότε που ήταν κου-
ταβάκι για την καριέρα του».

«Σκάσε!» έβαλα τις φωνές στον καπετάν φασαρία.
«Είμαι ο καλύτερος! Είμαι ο καλύτερος!» τσίριζε ο 

Πούρτσελ.
«Αν δεν σωπάσει σύντομα, θα τον κάνω μια χαψιά» 

μούγκρισε ο μολοσσός δίπλα μου, ενώ τα δύο ροζ κα-
νίς δοκίμαζαν μια πιρουέτα στο ένα πόδι.

Εννοείται ότι οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν τι λέ-
γαμε εμείς τα σκυλιά. Έχουν πολύ αδύνατα αυτιά, και 
εμείς πολύ σιγανές φωνές. Και έτσι πρέπει να είναι. Το 
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ονομάζουμε το «μεγάλο μυστικό των σκυλιών». Από 
κουταβάκια κιόλας οι μητέρες μας μας τονίζουν ότι οι 
άνθρωποι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κατα-
λάβουν πόσο έξυπνοι είμαστε, γιατί τότε είναι πιθανό 
να χρειαστεί να εργαστούμε για το φαγητό μας. Και 
ακόμα και πέρα απ’ αυτό, θα ήταν εντελώς άχρηστο! 
Στο κάτω κάτω οι άνθρωποι αγοράζουν πάντα πολύ 
περισσότερο φαγητό απ’ ό,τι χρειάζονται οι ίδιοι.

«Το άκουσες αυτό;» ψιθύρισε ο Κάλε στον Φρίντελ. 
«Αυτό τον έχουν εκπαιδεύσει από μωρό. Ο Πεντάμορ-
φος δεν έχει καμία ελπίδα. Εγώ πάντα το έλεγα ότι 
πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε. Όμως κανείς δεν με 
ακούει εμένα».

Ο Κάλε προσπαθεί, από τότε που γνωριζόμαστε, 
να μου μάθει διάφορες ανοησίες, όπως το να αναζητώ 
ίχνη και να παρακολουθώ ανθρώπους. Έχει ιδρύσει, 
βλέπετε, μια ομάδα ντετέκτιβ. Την ονομάζει Γραφείο 
ντετέκτιβ Κάλε και Σία και θεωρεί τον εαυτό του αρ-
χηγό της. Οι άλλοι φροντιστές μου ανήκουν κι εκείνοι 
στους Κάλε και Σία, όμως όπως κι εγώ δεν παίρνουν 
τον Κάλε τόσο στα σοβαρά.

«Ρε μεγάλε!» φώναξε ο Φρίντελ. «Ο Πεντάμορφος 
είναι ο πιο έξυπνος και…»

«Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένου-
με τόσο πολύ» ψιθύρισε η Στέφι. «Εδώ είναι όλοι πα-
λαβοί».

Έτσι ακριβώς ήταν. Αναλογίστηκα αν θα έπρεπε 
να κάνω τη Μαντλέν να με προσέξει, όμως κι εκείνη, 
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όπως και τα άλλα σκυλιά, παρακολουθούσε την πα-
ράσταση ενός τεριέ. Αυτό ούρλιαζε εκείνη τη στιγμή 
ένα τραγούδι, που σύμφωνα με τα λεγόμενα του αφε-
ντικού του το έλεγαν Θα ’θελα να ήμουν κότα. Δεν το 
ήξερα αυτό το τραγούδι, όμως έτσι όπως ακουγόταν, 
ευχήθηκα στον ραβδοκουβαλητή που το τραγουδού-
σε να εκπληρωθεί η επιθυμία του όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα. Προς μεγάλη ανακούφιση όλων των παρευ-
ρισκομένων, το τεριέ διέκοψε τελικά το τραγούδι του. 
Είπε ότι είχε ξεχάσει τα λόγια.

Τώρα θα ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να κάνω τη 
Μαντλέν να με προσέξει. Ενώ αναλογιζόμουν ακόμη 
πώς θα τραβούσα το βλέμμα της επάνω μου, άνοιξε η 
πόρτα και μπήκε μέσα ένας χοντρός άντρας με στρογ-
γυλό πρόσωπο, πλακουτσωτή μύτη και κοντά πόδια. 
Τραβούσε πίσω του από ένα ατελείωτο λουρί ένα 
παγκ*, που κόντεψε να το μαγκώσει η πόρτα η οποία 
έκλεινε εκείνη τη στιγμή.

Το παγκ κοντοστάθηκε στη μέση της αίθουσας, 
αγκομαχώντας, ασθμαίνοντας και σφυρίζοντας καλύ-
τερα κι από μένα. Στο ενδιάμεσο φτερνιζόταν διαρ-
κώς με δύναμη. Όταν συνήλθε λιγάκι, κοίταξε γύρω 
του με αποδοκιμασία.

«Δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός» είπε με μια 
ένρινη φωνή σαν να ήταν συναχωμένο.

* Σ.τ.Μ.: μικρόσωμο σκυλάκι σαλονιού, με κοντόχοντρο σώμα, 
κοντό μπεζ ή ασημόγκριζο τρίχωμα, κοντή γυριστή ουρίτσα και 
πλακουτσωτό μαύρο μουσούδι, που μοιάζει λίγο με μπουλντόγκ.
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«Τι πράμα είναι αυτό;» μούγκρισε ο μολοσσός δί-
πλα μου.

«Δεν έχω ιδέα» απάντησα. «Όμως εσύ δεν είπες 
ότι πεινάς;»

Το αφεντικό του απαίσιου αυτού πλάσματος πήγε 
και κάθισε στην καρέκλα δίπλα από την κόμησσα.

«Χαίρομαι που σας βλέπω, κόμησσα!» της γκάρι-
ξε μέσα στο αυτί. «Όπως φαίνεται, είμαστε μάλλον οι 
μόνοι σοβαροί υποψήφιοι, έτσι δεν είναι;»

Η κόμησσα Έντελγκαρντ φον Έντελμουτ έγνεψε 
με ευμένεια στον ηλίθιο. «Θα δούμε, αγαπητέ μου κύ-
ριε Ρίμπενακερ, θα δούμε».

Το παγκ χρειάστηκε ώρα μέχρι να μπορέσει να 
κουνηθεί ξανά. Όταν είδα ότι είχε βάλει πλώρη για 
τη Μαντλέν και τελικά ξάπλωσε δίπλα της αγκομα-
χώντας, μου ήρθε να πεταχτώ επάνω και να το κάνω 
κομματάκια. Όμως ήμουν ακόμη κοκαλωμένος.

«Χαίρε, Μαντλέν» είπε έπειτα από ένα φτέρνισμα 
και μια παύση για να πάρει ανάσα. «Εδώ είναι μόνο 
αρχάριοι. Το βλέπω με μια ματιά. Δεν υπάρχει αντα-
γωνισμός».

Η Μαντλέν έγνεψε με ευμένεια στον ηλίθιο. «Θα 
δούμε, αγαπητέ μου Φλούπι, θα δούμε».

Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει αν εκείνη τη στιγμή δεν 
είχε αποσπαστεί η προσοχή των παρευρισκομένων 
από ένα μικρό επεισόδιο. Ένα μπασέ κόντεψε να κρε-
μαστεί από το λουρί του, στην προσπάθεια να κάνει 
μια ανάποδη τούμπα. 
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Αυτό με συνέφερε από το κοκάλωμά μου και μου 
έδωσε την ευκαιρία να κάνω τη Μαντλέν να με προ-
σέξει.

«Μαντλέν!» της φώναξα ψιθυριστά. «Μαντλέν! 
Δεν με αναγνωρίζεις;»

Επιτέλους εκείνη κοίταξε προς το μέρος μου, στην 
αρχή νευριασμένη, μετά απορημένη. Ξαφνικά γούρ-
λωσε τα μάτια. Με αναγνώρισε! Μου ήρθε να ζητω-
κραυγάσω, όμως δυστυχώς το μόνο που κατάφερα 
ήταν ένα σφύριγμα.

Η Μαντλέν έκανε διστακτικά ένα βήμα προς το 
μέρος μου και μετά κοντοστάθηκε πάλι. Τώρα ήταν η 
σειρά μου. Συγκέντρωσα όλο το θάρρος που είχα και 
έκανα κι εγώ με πόδια που έτρεμαν ένα βήμα μπρο-
στά. Είχα ξεχάσει εντελώς τους φροντιστές μου. Όμως 
εκείνοι δυστυχώς δεν είχαν ξεχάσει εμένα.

«Ρε μεγάλε!» φώναξε ο Φρίντελ. «Η όμορφη σκυ-
λίτσα σού αρέσει λοιπόν!»

«Θα ’πρεπε να δεις τον εαυτό σου όταν συναντάς 
την κυρία Σούλτε-Στράτμαν!» έκανε ο Ραπανάκης χα-
μογελώντας πονηρά.

Στην πραγματικότητα τον λένε Κάρστεν, όμως όλοι 
οι φίλοι του φωνάζουν τον δίδυμο αδελφό της Στέφι 
απλώς Ραπανάκη.

Δεν έδωσα σημασία στις κουβέντες των φροντι-
στών μου, παρά συνέχισα να πλησιάζω τη Μαντλέν, 
σαν να με τράβαγε κοντά της κάτι στο οποίο δεν μπο-
ρούσα να αντισταθώ. Σταμάτησα μόνο όταν οι μύτες 
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μας σχεδόν ακούμπησαν. Προφανώς με παρακολου-
θούσαν οι φροντιστές μου, τουλάχιστον ο Φρίντελ. 
Όμως δεν με ένοιαζε – ας με κοίταζε όλος ο κόσμος!

«Γεια σου, Μαντλέν» είπα σιγανά.
«Γεια σου, Αυτάκι» απάντησε εκείνη με μια γρήγο-

ρη ματιά στο μισό μου αυτί.
Αυτάκι! Έτσι με αποκαλούσε πάντα, και μόνο εκεί-

νη είχε το δικαίωμα αυτό. Είχα χάσει το μισό μου αυτί 
όταν ήμουν ακόμη νεαρό σκυλί, σε έναν αγώνα ενά-
ντια σε έναν πανίσχυρο ραβδοκουβαλητή.

«Είσαι κι εσύ εδώ για να διαγωνιστείς για το δια-
φημιστικό σποτ;» ρώτησε.

Έδειξα με το κεφάλι τους φροντιστές μου. «Αυτοί 
το θέλησαν».

«Τα αφεντικά σου;» ρώτησε η Μαντλέν.
«Τους αποκαλώ φροντιστές».
«Αυτάκι! Είσαι πάντα το ίδιο αδάμαστο αδέσπο-

το;» ρώτησε η Μαντλέν και γέλασε σιγανά.
Το λατρεύω αυτό το γέλιο!
«Κι εσύ;» τη ρώτησα. «Είσαι πάντα το φρόνιμο 

σκυλάκι σαλονιού της κόμησσας;»
Η Μαντλέν μού έριξε μια ματιά γεμάτη αποδοκι-

μασία κι εγώ μετάνιωσα αμέσως για το μεγάλο μου 
στόμα.

Όμως μετά γέλασε πάλι. «Ναι, πράγματι, δεν μπο-
ρώ να φανταστώ άλλο σπιτικό από τον πύργο».

«Ειλικρινά, δεν περίμενα να σε συναντήσω ειδικά 
εδώ» είπα.
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Η Μαντλέν με κοίταξε έκπληκτη. «Γιατί όχι;»
«Αυτό το διαφημιστικό σποτ είναι μια χαρακτηρι-

στική ανθρώπινη βλακεία!»
«Ανθρώπινη βλακεία;» φώναξε η Μαντλέν. «Θα το 

δείξουν στην τηλεόραση!»
Την τηλεόραση την ήξερα. Ήταν αυτό το κουτί που 

κοίταζαν οι άνθρωποι με τις ώρες, παρόλο που δεν 
έβλεπαν τίποτε άλλο, απ’ ό,τι αν έβγαιναν έξω από 
την πόρτα τους. Τι σχέση είχε όμως το διαφημιστικό 
σποτ με αυτό το κουτί; Ίσως να μπορούσε να μου το 
εξηγήσει η Μαντλέν.

Κοίταξα γύρω μου, για να δω μήπως κρυφάκουγαν 
τα άλλα σκυλιά. Όμως αυτά παρακολουθούσαν την 
αφεντικίνα του μπασέ που προσπαθούσε να συνεφέ-
ρει το σκυλί της.
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«Ξέρεις τι είναι το διαφημιστικό σποτ;» ρώτησα 
προσεκτικά τη Μαντλέν.

Η Μαντλέν με κοίταξε σαν να μην μπορούσε να κα-
ταλάβει πώς γινόταν να ξέρω τόσο λίγα για τον κόσμο 
των ανθρώπων.

«Σε ένα διαφημιστικό σποτ δείχνουν στους ανθρώ-
πους γιατί είναι σημαντικό να αγοράζει κανείς πράγ-
ματα».

«Τι πράγματα;» ρώτησα.
«Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αυτά δηλαδή που 

χρειάζονται οι άνθρωποι».
«Και φαγητό;»
«Βέβαια».
Αυτό ήταν καλό. Όσο περισσότερο φαγητό αγόρα-

ζαν οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο περίσσευε για μας 
τους σκύλους.

«Και αν λάβω μέρος στο διαφημιστικό σποτ, τότε 
θα με δουν πολλοί άνθρωποι στην τηλεόραση» συνέχι-
σε. «Θα γίνω διάσημη, η φωτογραφία μου θα είναι σε 
όλες τις εφημερίδες, και η αφεντικίνα μου θα κερδίσει 
πολλά χρήματα». Τα μάτια της Μαντλέν έλαμπαν.

Ναι, ήταν ακόμη τόσο όμορφη όσο παλιά. Ήταν 
σαν να είχαμε ιδωθεί πρώτη φορά μόλις χθες.

«Τα χρήματα είναι άχρηστα» της είπα παρ’ όλα 
αυτά. «Δεν τρώγονται».

«Όμως για τους ανθρώπους είναι σημαντικά!» 
απάντησε αγανακτισμένη η Μαντλέν. «Προπαντός 
για την αφεντικίνα μου. Χρειάζεται χρήματα, διαφο-


