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Μετάφραση:
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Ζ
ακ, µπορείς σε παρακαλώ να κουβαλήσεις

αυτό το σακί µε την κοπριά;»

Ο Ζακ Πάουερ και η µητέρα του βρίσκονταν

σε ένα φυτώριο. ∆εν ήταν το µέρος όπου θα πε-

ρίµενες να βρεις έναν µυστικό κατάσκοπο. Αλλά

αυτό ακριβώς ήταν ο Ζακ.

Όλη η οικογένειά του δούλευε για ένα εκλεκτό

κατασκοπικό πρακτορείο που λεγόταν Κυβερνη-

τικό Γραφείο Ερευνών ή, εν συντοµία, ΚΓΕ.

Υποτίθεται ότι ήταν κουλ να είσαι κατάσκο-
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πος. Όµως, απ’ όσο ήξερε ο Ζακ, το να µεταφέ-

ρεις ένα σακί κοπριά δεν ήταν κουλ – ειδικά

όταν φορούσες το ολοκαίνουριο µπλουζάκι των

Axe Grinder!

«Μπλιαχ!» έκανε. «Είναι ανάγκη;»

«Ναι», αποκρίθηκε η µαµά του. Από την έκ-

φραση του προσώπου της καταλάβαινες γιατί το

µυστικό κατασκοπικό της όνοµα ήταν πράκτο-

ρας Στις-Βρέχω-Στον-Πισινό. «Εγώ κουβαλάω

όλες αυτές τις γλάστρες. Μάλιστα, αυτό µου θύ-

µισε ότι είναι η σειρά σου να βγάλεις το λίπασµα

όταν φτάσουµε σπίτι».

Ο Ζακ βόγκηξε καθώς κατάλαβε τι τον περί-

µενε. Το λίπασµα µύριζε ακόµη χειρότερα από

την κοπριά! Σήκωσε το βαρύ, πλαστικό σακί από

τα Κηπευτικά ο Γκρούντι και ακολούθησε τη µα-

µά του έξω, στο πάρκιγκ.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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Η µύτη του συσπάστηκε καθώς προχωρούσε.

Κάτι του µύριζε. Όχι η κοπριά… κάτι ωραίο. Στο

πάρκιγκ υπήρχε µια καντίνα όπου έψηναν λου-

κάνικα!

Τέλεια, σκέφτηκε. Μου αξίζει ένα σνακ.

«Πετάγοµαι να πάρω ένα λουκάνικο», είπε

στη µαµά του, αφού άφησε την κοπριά στο πορτ-

µπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Καθώς προχωρούσε προς την καντίνα, παρα-

τήρησε κάτι παράξενο. Ο τύπος που έψηνε τα

λουκάνικα τον κάρφωνε µε το βλέµµα του.

Οι κατασκοπικές αισθήσεις του Ζακ άρχισαν

να τον γαργαλούν. ∆εν ήξερε τον άντρα, µα εκεί-

νος έδειχνε σίγουρα να τον αναγνωρίζει. Ήταν

στ’ αλήθεια πολύ περίεργο.

«Γεια χαρά», του είπε ο άντρας δίνοντάς του

ένα χοτ ντογκ. «Γιατί δεν παίρνεις λίγη σούπερ

ZAC POWER 3 – ΟΙ ∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ
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καυτερή µουστάρδα µε τσίλι; Αυτή δεν είναι η

αγαπηµένη σου;»

Ο Ζακ ανασήκωσε το φρύδι του και έγνεψε

καταφατικά. Πώς το ήξερε αυτό;

Έπιασε το πλαστικό µπουκάλι από το τραπέζι

και το κράτησε πάνω από το χοτ ντογκ. Όταν το

ζούληξε, όµως, δε βγήκε τίποτα.

«Έι, είναι άδειο!» διαµαρτυρήθηκε.

«Ξαναπροσπάθησε», απάντησε ο άντρας, κλεί-

νοντάς του το µάτι.

Ο Ζακ έσµιξε τα φρύδια και κούνησε το µπου-

κάλι. Άκουσε κάτι να κουδουνίζει στο εσωτερι-

κό του.

Έριξε µια µατιά γύρω του για να βεβαιωθεί ότι

δεν κοίταζε κανείς και µετά ξεβίδωσε το καπάκι.

Έγειρε το µπουκάλι και άδειασε το περιεχόµενο

στο χέρι του.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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Το µόνο που βγήκε ήταν ένα ασηµένιο αντι-

κείµενο, σαν νόµισµα. Ένας δίσκος αποστολής

του ΚΓΕ!

«Γεια σου, πράκτορα Ροκ Σταρ», ψιθύρισε ο

άντρας πίσω από την ψησταριά, γνέφοντας

στον Ζακ. «Είµαι ο πράκτορας Χοτ Ντογκ».

Εκείνη τη στιγµή, ο Ζακ είδε ένα φορτηγάκι µε

την επιγραφή Κινητός Κηπουρός Μάικ να στρί-

βει απότοµα µέσα στο πάρκιγκ. Ήταν ένα από

αυτά τα φορτηγάκια που έρχονται στο σπίτι σου

για να περιποιηθούν τον κήπο σου – µόνο που το

συγκεκριµένο είχε σκούρα τζάµια.

Προφανώς, δεν ήταν ένα συνηθισµένο φορτη-

γάκι κηπουρικής.

Σταµάτησε ακριβώς από πίσω του και οι πόρ-

τες άνοιξαν διάπλατα. Ύστερα, ο Ζακ άκουσε µια

γνώριµη φωνή από µέσα.
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«Μπες στο φορτηγάκι, Ζακ!» είπε ο αδελ-

φός του, ο Λίον.

Αυτό µόνο ένα πράγµα µπορεί να σηµαίνει,

σκέφτηκε ο Ζακ. Μια καινούρια αποστολή!
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Ο
Ζακ µπήκε στο πίσω µέρος του φορτηγού.

Όπως το είχε φανταστεί, δεν υπήρχε ούτε

ίχνος µηχανής για το γκαζόν ή για το κλάδεµα.

Αντίθετα, τα τοιχώµατα ήταν καλυµµένα µε κα-

λώδια, οθόνες υπολογιστών και φωτάκια που

αναβόσβηναν.

Ο Ζακ ήξερε ότι βρισκόταν σε ένα Κινητό Ερ-

γαστήριο Τεχνολογίας (ΚΕΤ) του ΚΓΕ. Ο αδελ-

φός του, ο Λίον, γνωστός και ως πράκτορας Τε-

χνοφρικιό, καθόταν σε έναν µικρό πάγκο εργα-
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σίας. Ο Λίον ήταν άσος στα κοµπιούτερ, στις θε-

τικές επιστήµες και στην ιστορία – ένας τέλειος

σπασίκλας. ∆εν πήγαινε συχνά σε αποστολές.

Αντί γι’ αυτό, προτιµούσε να µένει πίσω για να

στέλνει σηµαντικές πληροφορίες στον Ζακ και

να φτιάχνει καινούρια γκάτζετ, παραµένοντας

µε κάποιον τρόπο ξενέρωτος και χρήσιµος ταυ-

τόχρονα.

Οι πόρτες του ΚΕΤ έκλεισαν µε δύναµη και το

φορτηγάκι άρχισε πάλι να προχωράει. Για µια

στιγµή ο Ζακ αναρωτήθηκε ποιος οδηγούσε.

Ύστερα θυµήθηκε ότι ο Λίον συνήθως έβαζε τον

αυτόµατο πιλότο. Έτσι, είχε τα χέρια του ελεύ-

θερα για να κάνει αυτό που αγαπούσε πιο πολύ

– να µαστορεύει τα γκάτζετ του.

Αφού έκανε µια τελευταία προσαρµογή στο

καινούριο χάρντγουερ που έφτιαχνε για το ΚΓΕ,
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ο Λίον σήκωσε το βλέµµα του και κοίταξε τον

Ζακ. «Έχεις διαβάσει ποια είναι η καινούρια σου

αποστολή;»

«Αυτό σκοπεύω να κάνω», απάντησε ο Ζακ,

τελειώνοντας το χοτ ντογκ του. Σκούπισε τα χέ-

ρια του στο παντελόνι και έβγαλε το SpyPad του.

Οι πράκτορες του ΚΓΕ δεν πήγαιναν ποτέ

πουθενά χωρίς το SpyPad τους. Ήταν το πιο χρή-

σιµο κατασκοπικό γκάτζετ του κόσµου – ένα

σούπερ ενισχυµένο τάµπλετ µε βιντεοκλήσεις,

χηµικό αναλυτή, λέιζερ, GPS και ένα σωρό άλλες

εφαρµογές.

Ο Ζακ κάθισε πάνω στον πάγκο εργασίας του

Λίον ξέροντας ότι αυτό τον ενοχλούσε. Έστειλε

µήνυµα στη µαµά του, ώστε να ξέρει πού είχε

πάει, και µετά φόρτωσε τον δίσκο αποστολής

στο SpyPad του.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 2 μ.μ.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ: 2.33 μ.μ.

Ο σατανικός επιστήμονας δρ Δράστικ

ισχυρίζεται ότι έχει εκκολάψει έναν

ζωντανό δεινόσαυρο στον Βιοθόλο

της Μπλέιντσβιλ. Θα τον παρουσιάσει

αύριο το απόγευμα στο Διεθνές

Επιστημονικό Συμβούλιο.

Το ΚΓΕ, όμως, υποψιάζεται ότι στην

πραγματικότητα ο Δράστικ σκοπεύει να

επιτεθεί στο Συμβούλιο. Έχει σχεδιάσει

τη λεγόμενη Επιχείρηση Εξάλειψη για

αύριο, στις 2 μ.μ.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥ

Να επιβεβαιώσεις ότι ο δεινόσαυρος

είναι ψεύτικος. Να ανακαλύψεις

τι είναι η Επιχείρηση Εξάλειψη

και να τη σταματήσεις.

~ ΤΕΛΟΣ ~
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Ο Ζακ γύρισε και κοίταξε τον Λίον µε ανοιχτό

το στόµα. «Ο δρ ∆ράστικ λέει ότι έχει ξαναζω-

ντανέψει έναν δεινόσαυρο; Αδύνατον!»

Ο Ζακ ήξερε ότι ο δρ ∆ράστικ ήταν φοβερός

επιστήµονας, αλλά το να εκκολάψει έναν ζωντα-

νό δεινόσαυρο ήταν παρατραβηγµένο, ακόµα

και για εκείνον.

Ο Λίον ανασήκωσε αδιάφορα τους ώµους.

«∆εν είναι ολωσδιόλου αδύνατο», αποκρίθηκε.

«Οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν πριν από εκα-

τοµµύρια χρόνια, αλλά κάποιοι από αυτούς άφη-

σαν πίσω τους απολιθώµατα. Αν ο δρ ∆ράστικ

βρήκε ένα πολύ καλοδιατηρηµένο απολίθωµα µε

ίχνη DNA, µπορεί να κατάφερε να χρησιµοποιή-

σει τη γενετική αλληλουχία του για να…»

Ο Ζακ κατάλαβε από τη λάµψη στα µάτια του

Λίον ότι σκόπευε να του εξηγήσει ακριβώς τον

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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