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Οι χαρακτήρες και τα γεγονότα που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο είναι φαντα-
στικά. Οποιαδήποτε οµοιότητα µε αληθινά πρόσωπα, που βρίσκονται εν ζωή ή µη,
είναι συµπτωµατική και ουδόλως σκόπιµη από την πλευρά της συγγραφέως.
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Στις αγαπηµένες µου φίλες από τη Μαδρίτη,

τη Φραντσέσκα και την Ολίβια Νόελ.
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Φ ωλιασµένη βαθιά στα θαλερά δάση του Όρε-

γκον βρίσκεται µια µικρή και φαινοµενικά

ασήµαντη πόλη. Όπως κάθε αµερικανική πό-

λη, έχει µαγαζιά, εστιατόρια, σπίτια και, φυσικά, σχο-

λεία. Η όψη της είναι τόσο φυσιολογική που θα τη χα-

ρακτήριζε κανείς µάλλον αδιάφορη. Κάθε χρόνο,

αµέτρητοι ταξιδιώτες τη διασχίζουν χωρίς να της ρί-

χνουν δεύτερη µατιά, ολότελα ανυποψίαστοι για τη

σπάνια µοναδικότητά της. Όµως, αν τυχόν σταµα-

τούσαν να την επισκεφτούν, θα διαπίστωναν αµέσως

ότι η πόλη του Σάλεµ φιλοξενεί µια κάπως ιδιαίτερη…

πελατεία!
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Αν νοµίζετε ότι µια πόλη µε αλλόκοτα πλάσµατα εί-

ναι τροµερά ενδιαφέρουσα, κάνετε λάθος. Το Σάλεµ

δεν το είχε απασχολήσει ποτέ το παραµικρό σκάνδα-

λο ή δράµα, αν εξαιρέσεις τους περιστασιακούς κα-

βγάδες, σχετικά µε το που θα γίνει τελικά ο Χορός των

Χαρούµενων Νεκρών, µια εκδήλωση προς τιµήν των

χαρωπών πεθαµένων. Μάλιστα, η κοινότητα ήταν τό-

σο συνηθισµένη που το πιο συναρπαστικό γεγονός

στον ορίζοντα ήταν η έναρξη του νέου τετραµήνου στο

Monster High, το λύκειο της πόλης.

Νωρίς νωρίς ένα ηλιόλουστο δευτεριάτικο πρωινό, οι

σκουριασµένες σιδερένιες πύλες του Monster High

άνοιξαν τρίζοντας για να υποδεχτούν τους µαθητές που

πλησίαζαν γρήγορα και ορµητικά. Ανάµεσα στην κο-

σµοσυρροή των τερατοµαθητών ήταν κι ένα µικροκα-

µωµένο γκρίζο γκαργκόιλ που φορούσε ένα χαριτωµέ-

νο ροζ λινό φουστάνι κι ένα φουλάρι Φοβόρ δεµένο

κοµψά γύρω από τη µέση αντί για ζώνη. Προχωρούσε

αργά γιατί έπρεπε να προσέχει τη Λουί Τροµόν βαλίτσα

της, τον κατοικίδιο γρύπα της, τη Ρου, και, πάνω από

όλα, τα χέρια της. Για όσους δεν το γνωρίζουν, τα γκαρ-
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γκόιλ είναι φτιαγµένα από πέτρα, οπότε αφενός είναι

υπερβολικά βαριά, αφετέρου έχουν κοφτερά άκρα. Το

τελευταίο που ήθελε, ήταν να εµφανιστεί πρώτη µέρα

στο καινούριο σχολείο µε σκισµένο φόρεµα.

Η Ροσέλ Γκόιλ έφτασε στο κεφαλόσκαλο του κτι-

ρίου. «Με συγχωρείτε, µαντάµ», φώναξε µε τη γοη-

τευτική της προφορά. «∆ε θέλω να φανώ αδιάκριτη,

αλλά µήπως ψάχνετε αυτό;»

Η Ροσέλ έσκυψε, σήκωσε ένα κεφάλι µε κορακίσια

µαλλιά και πορφυρά χείλη και το έδωσε στην εντυ-

πωσιακή, ακέφαλη φιγούρα που στεκόταν πλάι στην

είσοδο.

«Σ’ ευχαριστώ, παιδί µου! Χάνω συνεχώς το µυαλό

µου, κυριολεκτικά και µεταφορικά! Πρόσφατα µε

χτύπησε αστραπή, βλέπεις, και έπαθα κάτι που ο για-

τρός αποκάλεσε συγχυσµυαλίαση. ∆εν υπάρχει λόγος

ανησυχίας πάντως, δεν είναι µόνιµο», είπε η διευθύ-

ντρια Γλυκοαίµατη και στερέωσε το κεφάλι στο λαιµό

της. «Μήπως γνωριζόµαστε; Στην παρούσα κατάστα-

ση δυσκολεύοµαι να αναγνωρίσω πρόσωπα ή ονόµα-

τα ή οτιδήποτε άλλο, για να είµαι ειλικρινής».

11
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«Όχι, µαντάµ, σίγουρα δε γνωριζόµαστε. Ονοµά-

ζοµαι Ροσέλ Γκόιλ και είµαι από το Μονστερίσι της

Γαλλίας. Έχω έρθει εσωτερική φέτος».

«Είµαι άκρως συγκινηµένη που η φήµη µας ως η

κορυφαία σχολή προσέλκυσε τόσους διεθνείς µαθη-

τές. Από το Μονστερίσι είπαµε; Πώς ήρθες; Μη µου

πεις ότι καβάλησες το γλυκύτατο γρύπα σου!» είπε η

διευθύντρια δείχνοντας το ζωηρό ζωάκι της Ροσέλ.

«Η παράγραφος 11.5 του Γκαργκοϊλιανού Κώδικα

Ηθικής µάς συµβουλεύει να µην καθόµαστε σε έπι-

πλα, πόσο µάλλον σε κατοικίδια! Πετάξαµε µε την Air

Lykanthr, πολύ αξιόπιστη εταιρεία! Μάλιστα, τα αε-

ροπλάνα διαθέτουν ενισχυµένες ατσάλινες θέσεις για

εµάς τους πέτρινους», αποκρίθηκε η Ροσέλ και κοί-

ταξε το λεπτό µα βαρύ κορµί της. «Μαντάµ, θα σας

ήταν εύκολο να µου δείξετε προς τα πού πέφτει ο κοι-

τώνας;»

Πριν προλάβει να απαντήσει η διευθύντρια, η Ρο-

σέλ έπεσε κάτω, χτυπηµένη από κάτι που έµοιαζε µε

υδάτινο τοίχο. Σκληρό, υγρό και παγωµένο, ένα άγνω-

στο πλάσµα τύλιξε αµέσως τη Ροσέλ και τη Ρου σε πυ-
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κνή, θαµπή οµίχλη. Ύψωσε το βλέµµα της και είδε µια

κοντόχοντρη, γκριζοµάλλα γυναίκα να διασχίζει το

πλήθος σαν σίφουνας, γκρεµίζοντας ό,τι κινούνταν σε

ακτίνα δύο µέτρων.

«Κυρία Σου Νάµι;» φώναξε η διευθύντρια την ώρα

που η υδάτινη γυναίκα εκσφενδόνιζε έναν ανύποπτο

βρικόλακα στον τοίχο.

Στο άκουσµα της διαπεραστικής φωνής της διευ-

θύντριας, η κυρία Σου Νάµι έκανε άχαρα µεταβολή,

αφήνοντας λιµνούλες στο πέρασµά της. Από κοντά, η

Ροσέλ παρατήρησε τη βιολετιά επιδερµίδα, τα ψυχρά,

γαλάζια µάτια και την άσχηµη κορµοστασιά της γυ-

ναίκας. Με τα πόδια ανοιχτά και τα χέρια ακουµπι-

σµένα στους ανύπαρκτους γοφούς της, θύµισε στη

Ροσέλ παλαίστρια.

«Μάλιστα, κυρία!» γάβγισε η κυρία Σου Νάµι µε τη

στριγκιά αγριοφωνάρα της.

«Η δεσποινίς από δω είναι µία από τις καινούριες

µας οικότροφους. Θα την οδηγήσετε στον κοιτώνα, πα-

ρακαλώ;» ζήτησε η διευθύντρια από την κυρία Σου Νά-

µι και ξαναστράφηκε στη Ροσέλ. «Είσαι σε καλά χέρια.

13
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Η κυρία Σου Νάµι είναι η καινούρια σχολική αντιπρό-

σωπος καταστροφών». (Η διευθύντρια Γλυκοαίµατη

είχε πρόσφατα προσλάβει την κυρία Σου Νάµι για να

χειρίζεται όλα τα πειθαρχικά ζητήµατα, από φόβο µή-

πως οι µαθητές εκµεταλλεύονταν την προσωρινή της

αφηρηµάδα, κυρίως σχετικά µε τις τιµωρίες στο µπου-

ντρούµι.)

«Ανήλικη οντότητα, πάρε την τσάντα και το παι-

χνίδι σου και πάµε», γάβγισε η κυρία Σου Νάµι στη

Ροσέλ.

«Η Ρου δεν είναι παιχνίδι, είναι ο κατοικίδιος γρύ-

πας µου. ∆ε θέλω να σας παραπλανήσω, ούτε εσάς ού-

τε κανέναν. Τα γκαργκόιλ εκτιµούν πολύ την αξία της

αλήθειας».

«Μάθηµα πρώτο: όταν κινείται το στόµα σου, µι-

λάς. Μάθηµα δεύτερο: όταν κινούνται τα πόδια σου,

περπατάς. Αν δεν µπορείς να τα κάνεις και τα δύο

ταυτόχρονα, συγκεντρώσου στο δεύτερο», την έκοψε

η κυρία Σου Νάµι και, κάνοντας απότοµα µεταβολή,

πέρασε τη γιγάντια πόρτα του σχολείου.

Μόλις πάτησε το πόδι της στους ένδοξους διαδρό-
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µους του σχολείου, η Ροσέλ κατακλύστηκε από µια

σοβαρότατη έξαρση νοσταλγίας. Όλα γύρω της έµοια-

ζαν –και ήταν– τροµερά άγνωστα. Αυτή είχε συνηθί-

σει τοίχους µε πλουµιστές ταπετσαρίες, χρυσά ανά-

γλυφα και τεράστιους κρυστάλλινους πολυέλαιους.

Βέβαια, το προηγούµενο σχολείο της, το Εκόλ ντε

Γκαργκούγ, στεγαζόταν στον πύργο όπου κάποτε κα-

τοικούσε ο Κόµης των Μονστερισίων. Ήταν αναµε-

νόµενο να εκπλαγεί από τα µοντέρνα µοβ πατώµατα,

τους πράσινους τοίχους και τα ροζ ντουλάπια σε σχή-

µα φέρετρου του Monster High – για να µην αναφέ-

ρουµε τη σκαλιστή ταφόπετρα στην είσοδο που υπεν-

θύµιζε στους µαθητές ότι στους διαδρόµους απαγο-

ρευόταν να ουρλιάζουν, να αλλάζουν δέρµα, να χά-

νουν τα άκρα τους και να ξυπνούν τις νυχτερίδες.

«Pardonnez-moi*, κυρία Σου Νάµι, αλλά πραγµα-

τικά υπάρχουν νυχτερίδες; Όπως είµαι σίγουρη ότι

γνωρίζετε, οι νυχτερίδες κουβαλούν διάφορες αρρώ-

στιες», είπε η Ροσέλ. Τα γκρίζα ποδαράκια της έτρε-
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χαν για να προλάβουν τη βιαστική, βρεγµένη γυναίκα.

«Το σχολείο διαθέτει εµβολιασµένες νυχτερίδες ως

εσωτερικούς εξολοθρευτές εντόµων και αραχνών. Κα-

θότι ορισµένα µέλη του µαθητικού σώµατος τρώνε ζω-

ντανά έντοµα για µεσηµεριανό, οι νυχτερίδες αποτε-

λούν απαραίτητα και αξιοσέβαστα στελέχη του υγειο-

νοµικού προσωπικού. Αν έχεις πρόβληµα, σε συµβου-

λεύω να απευθυνθείς στη διευθύντρια. Αλλά πριν το

κάνεις σε συµβουλεύω να βεβαιωθείς πως το κεφάλι

της είναι στη θέση του», γάβγισε η κυρία Σου Νάµι,

πέφτοντας πρώτα σε µια ανοιχτή πόρτα και λίγο µετά

σε ένα αργοκίνητο ζόµπι.

Το ζαλισµένο ζόµπι ταλαντεύτηκε αργά µπρος πί-

σω και ύστερα σωριάστηκε στο πάτωµα, προκαλώ-

ντας επιφωνήµατα συµπάθειας από τη Ροσέλ και τη

Ρου. Η κυρία Σου Νάµι, ωστόσο, συνέχισε να προχω-

ρά γοργά, αγνοώντας παντελώς τα αποτελέσµατα του

απερίσκεπτου βαδίσµατός της.

«∆ε θέλω σε καµία περίπτωση να µπλεχτώ στα πόδια

σας, µαντάµ, µα οφείλω να ρωτήσω: έχετε αντιληφθεί

ότι έχετε ρίξει κάτω διάφορα πλάσµατα τη λίγη ώρα

16

© Mattel, Inc, 2013 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2013



17

© Mattel, Inc, 2013 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2013



που περπατάµε;» ρώτησε η Ροσέλ µε όσο τακτ διέθετε.

«Αυτό, στον τοµέα της σχολικής πειθαρχίας, ονο-

µάζεται παράπλευρες απώλειες. Τώρα, σταµάτα να

χασοµεράς και ανέβασε ταχύτητα. Θα µε βγάλεις εκτός

προγράµµατος!» βρόντηξε η κυρία Σου Νάµι. «Κι αν

µπορείς να περπατάς και να ακούς συγχρόνως, θα

απολαύσεις και µια σύντοµη ξενάγηση στο µεταξύ. Αν

όχι, τότε απλώς υπενθυµίζω στον εαυτό µου πού είναι

τι. Ακριβώς δεξιά βρίσκεται το Εργαστήριο Τρελών και

Παλαβών Επιστηµόνων, που δεν πρέπει να συγχέεται

µε το Εργαστήριο των Τρελών για ∆έσιµο Επιστηµό-

νων, το οποίο χτίζεται τώρα στις κατακόµβες».

«Αυτό δεν είναι άσκοπα µπερδευτικό;» αναρωτή-

θηκε φωναχτά η Ροσέλ ρίχνοντας µια µατιά στο εσω-

τερικό του δωµατίου, που ξεχείλιζε από καυστήρες

Μπένσεν, φιαλίδια µε χρωµατιστά υγρά, πλαστικά

γυαλιά ασφαλείας, λευκές ρόµπες και αµέτρητες πα-

ράξενες συσκευές.

«Κρίνω την ερώτησή σου άσχετη, την αγνοώ και

συνεχίζω την ξενάγησή µου. Το εργαστήριο χρησιµο-

ποιείται προς το παρόν για το µάθηµα της Τρελής Φυ-
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σικής, στο οποίο οι µαθητές δηµιουργούν µια ευρεία

γκάµα προϊόντων, π.χ. λοσιόν για τους φολιδωτούς,

αντιπαρασιτικά για τους κολοκυθοκέφαλους, ισιωτι-

κό γούνας για τους τριχωτούς, οργανικό λάδι για τα

ροµποτοειδή, στοµατικό διάλυµα βιοµηχανικής αντο-

χής για τα θαλάσσια τέρατα και πολλά ακόµη», εξή-

γησε η κυρία Σου Νάµι, σταµατώντας κάθε τόσο για

να τινάξει το σώµα της σαν µπανιαρισµένος σκύλος

και καταβρέχοντας τους πάντες σε ακτίνα δύο µέ-

τρων. Ευτυχώς τα γκαργκόιλ είναι γεννηµένοι νερο-

διώχτες, οπότε η Ροσέλ και το φόρεµά της γλίτωσαν.

«Ακόµα κι εγώ, που λατρεύω το νερό, αυτό το βρί-

σκω σκέτη αηδία», µουρµούρισε ένα φολιδωτό θα-

λάσσιο πλάσµα που φορούσε σαγιονάρες και κοµψή

φούξια βερµούδα. Ύστερα σκούπισε το πρόσωπό της

µε ένα διχτυωτό µαντίλι.

«Τουλάχιστον, εσύ δε θα έχεις άφρο γούνα τώρα»,

βόγκηξε µια στιλάτη λυκάνθρωπος, χτενίζοντας µε τα

δάχτυλα τη φουντωτή καστανοκόκκινη χαίτη της, που

είχε γίνει µούσκεµα.

«Λαγκούνα Μπλου, Κλοντίν Γουλφ, µη σπαταλάτε το
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χρόνο σας µουρµουρίζοντας εδώ. Πάτε να γκρινιάξετε

πιο πέρα, όπως κάθε έξυπνο, φιλόδοξο πλασµατάκι».

«Bonjour»*, ψιθύρισε η Ροσέλ χαµογελώντας αµή-

χανα στην Λαγκούνα και την Κλοντίν.

«Φοβόρ φουλάρι για ζώνη; Αυτό έχει βγει απευ-

θείας από τις σελίδες του Ραβόγκ! Απίστευτα ανατρι-

χιαστικό!» αναφώνησε η Κλοντίν, φανερά εντυπω-

σιασµένη από το γούστο της Ροσέλ.

«Χίλια merci**!» φώναξε το γκαργκόιλ κι έτρεξε

να προλάβει τη γρήγορη κυρία Σου Νάµι.

«Μετά έχουµε το καµπαναριό, πίσω από το οποίο

θα βρεις την αυλή και την καφετερατερία. Αριστερά

βρίσκονται το γυµναστερατήριο, το γήπεδο κάσκετ,

το αναγνωστερατήριο και τέλος το φοβειρείο, όπου

διδάσκεται Οικιακή Φοβονοµία», εξήγησε πολύ γρή-

γορα η κυρία Σου Νάµι λυσσοµανώντας.

Αφού κοπάνησε µια σειρά ροζ ντουλαπιών, η νερο-

γυναίκα έστριψε στο διπλανό διάδροµο και συνέχισε

την ξενάγηση.
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«Εδώ είναι το κοιµητήριο, όπου θα διδαχτείτε το

Χορό της Ταφόπλακας, όπως απαιτεί το µάθηµα της

Γυµναστερατικής. Εναλλακτικά µπορείς να γίνεις µέ-

λος στην οµάδα πατινάζ, η οποία κάνει προπόνηση στο

λαβύρινθο δίπλα. Έπειτα το µπουντρούµι για τις τι-

µωρίες και τέλος η βιβλιοφρήκη, όπου διδάσκονται

Λογοτεχνία και Ιστορία Αλλόκοτων Πλασµάτων».

«Θα µπορούσα, παρακαλώ, να έχω ένα χάρτη;»

ρώτησε ευγενικά η Ροσέλ, ενώ η Ρου ήταν κουρνια-

σµένη γλυκά στον ώµο της. «Παρά την εξαιρετική µου

µνήµη, είµαι σκέτο τούβλο στον προσανατολισµό».

«Οι χάρτες είναι είτε για αυτούς που φοβούνται µη

χαθούν είτε για τους χαµένους που φοβούνται µη βρε-

θούν, και κανένα από τα δύο δεν ταιριάζει στην περί-

πτωσή σου. Επιπλέον, προς το παρόν, το µόνο που

χρειάζεται να ξέρεις είναι πού βρίσκεται το βαµπιθέα-

τρο, για τη συνέλευση της έναρξης του τριµήνου».

«Μα δεν ξέρω πού βρίσκεται το βαµπιθέατρο».

«Τότε σε συµβουλεύω να το βρεις».

«∆ε θα µπορούσατε να µου πείτε εσείς;»

«Εννοείται πως όχι. Ακολουθούµε συγκεκριµένο
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δροµολόγιο και το βαµπιθέατρο δεν περιλαµβάνεται

σε αυτό. Τώρα, επιτάχυνε», επέµεινε η κυρία Σου Νά-

µι ανοίγοντας µια πόρτα που οδηγούσε στην επόµενη

πτέρυγα.

Κατηφόρισαν σε ένα µακρύ και κάπως άδειο διά-

δροµο, µέχρι που έφτασαν σε µια φθαρµένη και τα-

λαιπωρηµένη ροζ στριφογυριστή σκάλα.

«Pardonnez-moi, µαντάµ, αλλά αυτή η σκάλα δε

φαίνεται ούτε γερή ούτε σύµφωνη µε τους γενικούς

κανονισµούς ασφαλείας. Η παράγραφος 1.7 του Γκαρ-

γκοϊλιανού Κώδικα Ηθικής αναφέρει ξεκάθαρα πως

οφείλω να προειδοποιώ τους άλλους σε περίπτωση

κινδύνου, γι’ αυτό λοιπόν σας προειδοποιώ: αυτή η

σκάλα είναι σκέτη απειλή!»

«Σταµάτα να ανησυχείς. Ακούγεσαι σαν βρεγµένη

κάλτσα!» βρόντησε η κυρία Σου Νάµι, κάνοντας τη

Ροσέλ να σωπάσει.

Καθώς έσερνε τη Λουί Τροµόν βαλίτσα της στα ρο-

δόχρωµα σκαλοπάτια που έτριζαν ανελέητα κάτω από

το βάρος της, η Ροσέλ ένιωσε άλλη µια σουβλιά νο-

σταλγίας. Ξαφνικά, της έλειπαν τα πάντα: η πατρίδα
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