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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΞΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΙΑ

Ο Χουάν βαριόταν του θανατά. Στο αποθηκάκι, πίσω 
από το μαγαζί του πατέρα του, είχε ξαπλώσει σε μια γωνιά 
πάνω στα σακιά και χάζευε το ταβάνι με τα χέρια σταυρω-
μένα κάτω από το κεφάλι του.

Δεν έκανε τίποτα, μόνο σκεφτόταν. Και γι’ αυτόν το να 
σκέφτεται σήμαινε ότι δεν έκανε τίποτα, ότι έχανε απλώς 
τον χρόνο του με τον πιο βαρετό τρόπο. Δεν είχε καν επωφε-
ληθεί για να ρίξει έναν υπνάκο. Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα 
θα τον είχε πάρει ο ύπνος με το που θα ξάπλωνε μόνος στο 
μισοσκόταδο.

Σκεφτόταν ότι ποτέ στη ζωή του δεν είχε βαρεθεί από 
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τότε που είχε γνωρίσει τον Ιούλιο, τη Μαρί και την Καρο-
λίνα, και είχαν δημιουργήσει οι τέσσερίς τους τη Λέσχη των 
Κυνηγών της Περιπέτειας του 21ου αιώνα.

Στην πραγματικότητα, και προτού φτιάξουν τη λέσχη με 
τους φίλους του, ποτέ, μα πραγματικά ποτέ, δεν είχε βαρε-
θεί. Απ’ όσο μπορούσε να θυμηθεί, από τότε που ήταν πολύ 
μικρός πάντα είχε κάτι να κάνει. Και πάντα εκεί μέσα, στο 
μαγαζί του κυρίου Σιάν, γιατί μέχρι τότε δεν είχε πραγματι-
κούς φίλους.

Το μαγαζί του πατέρα του ήταν κάτι σαν παράδεισος για 
τον μικρό Χουάν. Ήταν ένα τεράστιο, μακρόστενο κατάστη-
μα, που καταλάμβανε όλο το ισόγειο ενός παλιού κτιρίου 
στο κέντρο της πόλης, με μια διπλή πόρτα που ταίριαζε πε-
ρισσότερο σε υπόστεγο για άμαξες παρά σε μαγαζί. Ήταν 
ψηλοτάβανο, με το πάτωμα στρωμένο με σανίδες πάνω στο 
πατημένο χώμα, ράφια παντού, κολλητά στους τοίχους ή σε 
σειρές με πολλά, πάρα πολλά μέτρα μήκος. Αυτό ήταν το 
σκηνικό μέσα στο οποίο ο Χουάν έκανε τα πρώτα του βήμα-
τα κι έφαγε τις πρώτες του τούμπες. Όσο ήταν μικρός, πολ-
λές φορές χανόταν και έβαζε τα κλάματα, ώσπου η μητέρα 
του τον έβρισκε. Αργότερα δεν χανόταν πια, παρά έπαιζε 
κρυφτό με τους γονείς του, που άκουγαν μια φωνή να ζητάει 
βοήθεια κι έτρεχαν πάνω κάτω σε όλο το μαγαζί λες κι ο 
ζωηρός και σκανταλιάρης γιος τους τους χρειαζόταν πραγ-
ματικά βοήθεια.

Ο κύριος και η κυρία Σιάν πίστεψαν ότι θα ησύχαζαν 
όταν ο Χουάν ανακάλυψε ότι, με τα πράγματα που είχαν για 
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πούλημα, μπορούσε να παίζει και να διασκεδάζει. Αλλά το 
αγόρι έβρισκε μάλλον πιο διασκεδαστικό παιχνίδι να τους 
αλλάζει θέση και να τα σπάει.

«Μου έπεσε».
Πάντα του έπεφταν, ποτέ δεν τα έριχνε, ούτε φυσικά 

έπαιζε μαζί τους με τρόπο που να υπήρχε ο κίνδυνος να σπά-
σουν. Έτσι, ο πατέρας του χρειάστηκε να βάλει τέλος στα 
παιχνίδια του. Είχε βαρεθεί να μαζεύει κομμάτια από μπι-
μπελό με τη σκούπα, να επισκευάζει εργαλεία, να ξανατυλί-
γει υφάσματα και πετσέτες, να ξανατακτοποιεί τα ράφια και 
να ξαναβάζει στη θέση τους τα εμπορεύματα.

«Τέρμα! Δεν θα τριγυρνάς όλη μέρα στο μαγαζί κάνοντάς 
τα όλα ρημαδιό. Από αύριο θα βοηθάς τη μητέρα σου κι εμέ-
να. Έτσι θα μάθεις και τη δουλειά».

Ήταν μόνο έξι χρόνων όταν του το είπε ο πατέρας του, 
και από τότε βοηθούσε τους γονείς του, αρχικά τοποθετώ-
ντας τα αντικείμενα ακριβώς εκεί που του έλεγαν και όπως 
του έλεγαν, κι έπειτα πουλώντας τα. Εννοείται πως δεν είχε 
κόψει τις σκανταλιές, αλλά γενικά χωρίς συνέπειες, αφού 
είχε γίνει πιο προσεκτικός.

Ύστερα ξεκίνησε το σχολείο, πρώτα δίπλα από το σπίτι 
του κι έπειτα στην Καλή Παράδοση, εκείνο το τόσο αυστηρό 
σχολείο που το διεύθυνε το κάθαρμα ο Ματιέ. Γιατί οι γονείς 
του τον είχαν γράψει εκεί; Μπορεί και να μην ήταν δική τους 
ιδέα, αλλά απλά κάποιος να τους το είχε προτείνει. Όλα 
αυτά που γνώριζε πλέον για τον διευθυντή και τα τσιράκια 
του τον έκαναν να πιστεύει ότι τίποτα δεν συνέβαινε πια 
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στην πόλη τυχαία, αλλά βάσει ενός σχεδίου που είχε κατα-
στρώσει η επικίνδυνη οργάνωση στην οποία ανήκε ο Ματιέ. 

Από την άλλη όμως, αν δεν είχε πάει σχολείο στην Καλή 
Παράδοση, δεν θα είχε γνωρίσει τα φιλαράκια του. Και οι 
φίλοι του έφταιγαν που βαριόταν εκείνο το απόγευμα! Για-
τί, όταν δεν ήταν μαζί τους, δεν είχε όρεξη για τίποτα. Του 
έλειπαν οι συζητήσεις τους, τα σχέδια που έκαναν μαζί, τα 
αστεία τους. Και παρόλο που είχε φοβηθεί πολύ, του έλειπαν 
πολύ και οι περιπέτειες στις οποίες τους έμπλεκαν η περιέρ-
γεια του Ιούλιου και η τόλμη των κοριτσιών!

Εκείνη τη στιγμή, μπήκε η μητέρα του στο αποθηκάκι και 
είδε με έκπληξη ότι ήταν ξαπλωμένος χωρίς να κάνει τίποτα, 
πράγμα σπάνιο για εκείνον. Κι ήταν ακόμα πιο σπάνιο γιατί 
δεν κοιμόταν.

«Είσαι καλά, παιδί μου;»
«Ναι, πολύ καλά».
«Βαριέσαι».
«Όχι. Απλά σκεφτόμουν».
Αυτό ανησύχησε τη μητέρα του. Δεν είχε δει ποτέ τον 

Χουάν απλώς να σκέφτεται. Αλλά ίσως αυτό σήμαινε ότι 
μεγάλωνε.

«Σήμερα δεν θα έρθουν οι φίλοι σου; Να σου φέρω το 
κολατσιό σου;»

«Περίμενε. Μπορεί να έρθει ο Ιούλιος…»
Η μητέρα του έφυγε χωρίς να πει λέξη, αλλά ανήσυχη. Ο 

Χουάν συνέχισε να σκέφτεται. Και κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι ίσως δεν είχε πει ψέματα στη μητέρα του και ότι δεν 
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βαριόταν όση ώρα ήταν ξαπλωμένος πάνω στα σακιά. Είχε 
ξανασκεφτεί τη ζωή του από τότε που μπορούσε να θυμηθεί 
και του είχαν έρθει στο μυαλό κάποιες από τις περιπέτειες 
που είχε ζήσει με τους φίλους του.

Δεν τολμούσε να το ομολογήσει, αλλά ευχόταν να πρό-
τεινε ο Ιούλιος καμιά καινούργια ανακάλυψη ή κάποιο τυ-
χαίο γεγονός να τους οδηγούσε μακριά, σε άγνωστα νησιά, 
σε σκοτεινές παραλίες που τις μαστίγωνε η θάλασσα, ακόμα 
και σε σπηλιές ανεξερεύνητες εν ανάγκη!

Αλλά εκείνο το βράδυ μάλλον δεν θα άρχιζε καμία περι-
πέτεια. Η Μαρί και η Καρολίνα δεν θα πήγαιναν στο μαγαζί. 
Ήταν μια από εκείνες τις μέρες που τα κορίτσια έμεναν στο 
σχολείο μια δυο ώρες παραπάνω, για να κάνουν ένα μάθη-
μα που, σύμφωνα με τον διευθυντή, θα τις έκανε «άψογες 
δεσποινίδες και καλές νοικοκυρές». Φαντάστηκε τι νεύρα 
θα είχαν οι φίλες του εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Αυτά τα 
μαθήματα τις έκαναν έξω φρενών, και είχαν επαναστατήσει 
αρκετές φορές και οι δύο, αλλά το μόνο που κέρδιζαν ήταν 
κατσάδες και τιμωρίες.

Ο Ιούλιος του είχε πει ότι θα περνούσε, αλλά έπρεπε 
πρώτα να πάει κι από το σπίτι του για κάποιο λόγο. Αργού-
σε πολύ, πάρα πολύ.

Ο φίλος του, εδώ και λίγες μέρες ήταν πολύ μυστηριώδης. 
Του ζητούσε συνεχώς πράγματα από το μαγαζί, όπως έκα-
νε όποτε ήθελε να κατασκευάσει κάποια από τις εφευρέσεις 
του. Αλλά όταν τον είχε ρωτήσει τι σκάρωνε και γιατί δεν το 
έκαναν μαζί, όπως συνήθως, δεν του απαντούσε ή του έλεγε 
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ότι επισκεύαζε απλώς κάποια έπιπλα στο δωμάτιό του. Αυτό 
ήταν σίγουρα ψέμα, και μάλιστα χοντρό. Αν τελικά ερχόταν, 
θα τον πίεζε μέχρι να του πει μια και καλή τι ετοίμαζε. Ήταν 
φίλοι ή δεν ήταν;

«Τώρα πραγματικά βαριέμαι».
Ο Ιούλιος όρμησε σαν σίφουνας από την πόρτα του μα-

γαζιού και χαιρέτησε σχεδόν φωνάζοντας τους γονείς του 
Χουάν. Ο Χουάν, που είχε αποκοιμηθεί, ξύπνησε αλαφια-
σμένος.

«Το τελείωσα!» φώναξε ο Ιούλιος μπαίνοντας στο απο-
θηκάκι.

«Τι πράγμα τελείωσες;»
«Την τελευταία μου εφεύρεση».
«Αυτή που έλεγες ότι δεν φτιάχνεις;» τον ρώτησε ο Χουάν 

επίτηδες για να τον τσιγκλήσει.
«Αυτήν ακριβώς» απάντησε ο Ιούλιος χωρίς να δώσει ση-

μασία στην μπηχτή του φίλου του. «Κοίτα».
Άνοιξε την τσάντα που κουβαλούσε κι έβγαλε ένα σωρό 

χαρτιά εφημερίδας με τα οποία είχε τυλίξει κάτι. Τα ξετύλι-
ξε με προσοχή ένα ένα και στο τέλος εμφανίστηκε κάτι που 
έμοιαζε με δύο χωνιά που κατέληγαν σε δύο ακουστικά.

«Πώς σου φαίνεται;»
«Αν δεν μου πεις τι είναι, δεν μου φαίνεται τίποτα».
«Μα είναι ξεκάθαρο. Είναι τεχνητά αυτιά που ενισχύουν 

την ακουστική ικανότητα» του εξήγησε ο Ιούλιος.
«Μήπως κουφαίνεσαι;»
«Εγώ; Όχι!»
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«Τότε είναι για τους ηλικιωμένους του ιδρύματος, έτσι 
δεν είναι; Ναι, κάποιοι τα χρειάζονται πραγματικά».

«Δεν το είχα σκεφτεί».
«Και σε ποιους σκεφτόσουν ότι θα χρησιμεύουν, αν όχι 

στους ηλικιωμένους;» θέλησε να μάθει ο Χουάν, αφού η 
εφεύρεση του φίλου του είχε αρχίσει να εξάπτει πραγματικά 
την περιέργειά του.

«Θα δεις. Αν τα κολλήσεις σε έναν τοίχο, μπορείς να 
ακούσεις τι λέγεται στο διπλανό δωμάτιο. Τα δοκιμάζουμε;»

«Εντάξει!»
Συμφώνησαν να βγει ο Χουάν από το αποθηκάκι και να 

σταθεί πίσω από τον τοίχο που βρισκόταν στα δεξιά της 
πόρτας, αλλά όχι και πολύ κοντά. Ο Ιούλιος θα κολλούσε 
ένα τεχνητό αυτί σε αυτόν ακριβώς τον τοίχο από τη μέσα 
πλευρά. Ο Χουάν έπρεπε να μιλάει όλη αυτή την ώρα.

«Και τι να λέω;»
«Ό,τι να ’ναι, ό,τι σου έρχεται πρώτο στο μυαλό! Όταν 

χτυπήσω μια φορά, θα αρχίσεις να μιλάς, αλλά πολύ σιγανά. 
Αν δεν ακούω τίποτα, θα χτυπήσω δυο φορές ακόμα, για να 
μιλάς πιο δυνατά. Αν εξακολουθώ να μην ακούω, θα χτυ-
πήσω άλλες δυο φορές, και πάει λέγοντας. Όταν χτυπήσω 
τρεις φορές, σημαίνει ότι θα αλλάξω αυτί και θα το επανα-
λάβουμε όλο από την αρχή. Έτσι θα τσεκάρω ότι λειτουρ-
γούν και τα δυο αυτιά καλά. Φύγαμε!»

Ο Χουάν βγήκε και στάθηκε κάνα δυο μέτρα μακριά από 
την κλειστή πόρτα και παραπάνω από ένα μέτρο από τον 
τοίχο. Έριξε μια ματιά γύρω του, και όταν άκουσε το χτύπη-
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μα του Ιούλιου, άρχισε να κατονομάζει όσα αντικείμενα του 
μαγαζιού έβλεπε μιλώντας πολύ πολύ σιγανά. Ακούστηκαν 
δυο χτύποι κι ανέβασε λίγο τον τόνο. Αλλά τα επόμενα χτυ-
πήματα που άκουσε έδειχναν ότι ο Ιούλιος θα άλλαζε αυτί. 
Άρχισε να επαναλαμβάνει ψιθυριστά τα ονόματα των αντι-
κειμένων, μόλις άκουσε ένα μόνο χτύπημα.

«Χουάν;  Τι κάνεις;»
Η μητέρα του είχε φτάσει αθόρυβα με τον δίσκο με το 

κολατσιό και τον κοιτούσε σαστισμένη. Πρώτα τον έβλεπε 
ξάπλα, να χαζεύει σκεπτικός, και τώρα να μιλάει μόνος του. 
Επίσης δεν έκανε παρέα στον φίλο του, γιατί αν το έκανε 
θα αναρωτιόταν κι ο Ιούλιος, όπως κι εκείνη, γιατί ο Χουάν 
συμπεριφερόταν τόσο παράξενα.

«Τίποτα, είναι που εμείς…» προσπάθησε να εξηγήσει 
ο Χουάν στη μητέρα του, αλλά δεν ήξερε τι να πει. «Α, τι 
ωραία! Το κολατσιό!»

Άνοιξε την πόρτα και μπήκε πρώτος, για να κάνει σήμα 
στον Ιούλιο ότι ήταν εκεί η μητέρα του, αλλά ο φίλος του 
καθόταν ήδη σαν να μην έτρεχε τίποτα και χωρίς τα χωνιά 
στο κεφάλι του.

«Ευχαριστώ, κυρία Σιάν» είπε ο Ιούλιος με χαμόγελο.
«Καλή όρεξη, παιδιά».
Ο Χουάν περίμενε να βγει η μητέρα του κι ύστερα είπε:
«Τώρα πρέπει να επαναλάβουμε τη δοκιμή με το δεύτερο 

αυτί!».
«Όχι, άκουσα τέλεια τη μητέρα σου όταν σε ρωτούσε τι 

κάνεις. Λειτουργούν και τα δύο!»
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«Δώσ’ τα μου!» 
Ο Ιούλιος έβγαλε τα τεχνητά αυτιά πίσω από ένα κουτί, 

όπου τα είχε κρύψει, και τα έδωσε στον Χουάν, που τα φόρε-
σε όπως είχε δει να τα φορά ο φίλος του.

«Πες κάτι».
«Τι ωραία που είναι τα μπισκότα που φτιάχνει η μητέρα 

σου».
«Μη φωνάζεις!»
«Δεν φωνάζω, είναι η συσκευή που δυναμώνει τη φωνή 

μου». 
Ο Χουάν έβγαλε τα αυτιά και τα κοίταξε με θαυμασμό.
«Είναι ιδανικά για κατασκοπεία» είπε. «Ποιον θέλεις να 

κατασκοπεύσεις, Ιούλιε;»
«Δεν ξέρω. Ίσως τους γονείς μου, για να ξέρω τι λένε για 

μένα στο σαλόνι. Ή τους καθηγητές, όταν συνεδριάζουν. Ή 
τον Ματιέ. Αυτόν, σίγουρα».




