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© H. I. Larry, 2013 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2014



Θ
α πρέπει να υπάρχουν ένα εκατοµµύριο

CDs σ’ αυτό το µαγαζί! σκέφτηκε ο Ζακ

Πάουερ. Πώς θα βρω, λοιπόν, το σωστό;

Ο Ζακ βρισκόταν στο πολυκατάστηµα ψυχα-

γωγίας της περιοχής του. Το οποίο ήταν τόσο

µεγάλο που µπορούσες να χαθείς στις σειρές µε

τα CDs!

Συνήθως, ο Ζακ κατέβαζε απλώς την αγαπη-

µένη του µουσική απευθείας στο SpyPad του.

Αλλά σήµερα δεν είχε πάει να ψωνίσει για τον
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εαυτό του. Αύριο ήταν τα γενέθλια της µαµάς

του κι εκείνη επέµενε να ακούει µουσική από πα-

λιοµοδίτικα CDs.

Ο Ζακ ήξερε το είδος της µουσικής που άρεσε

σ’ εκείνον. ∆υνατό ροκ από το αγαπηµένο του

συγκρότηµα, τους Axe Grinder. Όµως, τι άρεσε

στη µαµά του; Ιδέα δεν είχε.

Πόσο θα ήθελε να του είχε φτιάξει ο Λίον, ο

αδελφός του, ένα κατασκοπικό γκάτζετ που να

διαλέγει δώρα γενεθλίων. Ο Λίον δούλευε στον

τοµέα τεχνολογίας του Κυβερνητικού Γραφείου

Ερευνών (ή, εν συντοµία, ΚΓΕ) και έφτιαχνε

γκάτζετ όλη την ώρα. Και ο Ζακ δούλευε για το

ΚΓΕ, αλλά αναλάµβανε αποστολές.

Αν και του άρεσε πολύ να είναι κατάσκοπος,

ήταν κάτι που δεν τον διευκόλυνε στην αγορά

δώρων.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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Έστριψε σε µια γωνία και είδε µια πελώρια

στοίβα από κιβώτια. Ήταν µια προβολή του κόκ-

κινου D-Pod, µιας νέας συσκευής αναπαραγω-

γής µουσικής που είχε δει να χρησιµοποιούν µε-

ρικά παιδιά στο σχολείο.

Το D-Pod δε φαινόταν και τόσο κακό, αλλά ο

Ζακ το είχε δει από κοντά και του έµοιαζε µε

φτηνή αποµίµηση του iPod.

Ήξερε ότι θα χάλαγε σε µία βδοµάδα αφότου

το αγόραζες. ΠΟΛΥ άκυρο, σκέφτηκε, παρατη-

ρώντας το προσεκτικά. Γιατί να θέλει κάτι τέτοιο

κάποιος;

Ωστόσο, κοιτάζοντας γύρω του, είδε ένα σωρό

ανθρώπους που χάζευαν τα ράφια φορώντας

κόκκινα ακουστικά. Το D-Pod είχε αρχίσει να

κερδίζει έδαφος.

«Με συγχωρείτε, κύριε», είπε µια φωνή από

ZAC POWER 4 – ΡΟΚ ΣΤΑΡ
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πίσω του. Ήταν ένας υπάλληλος του πολυκατα-

στήµατος. «Ίσως η µητέρα σας να ήθελε να της

πάρετε αυτό».

Ο άντρας κρατούσε ένα CD. Στο εξώφυλλο

έγραφε Είκοσι κλασικά κοµµάτια για τροµπέτα.

Ο Ζακ ανασήκωσε τους ώµους του. ∆εν είχε

ακούσει ποτέ τη µαµά του να λέει ότι της άρεσε

η τροµπέτα.

Για στάσου. Πώς ξέρει αυτός ο τύπος ότι ψω-

νίζω για τη µαµά µου; αναρωτήθηκε και κοίταξε

το καρτελάκι µε το όνοµα του άντρα πιο προσε-

κτικά. Έλεγε:

ΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΑΑΣΣ..  ΕΕΙΙΜΜΑΑΙΙ ΟΟ ΚΚΑΑΡΡΛΛ  ΓΓΟΟΥΥΙΙΛΛ  ΕΕΝΝΤΤΙΙ..
Τι παράξενο όνοµα, σκέφτηκε. Μισό λεπτό!

Τα αρχικά σχηµατίζουν τη λέξη Κ-Γ-Ε! 

Ο άντρας τού έκλεισε το µάτι και είπε: «Πρέ-

πει να ακούσετε οπωσδήποτε αυτό το CD, κύριε.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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Γιατί δε χρησιµοποιείτε εκείνα τα ακουστικά;»

Και έδειξε µια γωνιά του καταστήµατος.

Ο Ζακ πήγε εκεί µε το CD και το έβαλε στο CD

player. Μετά, φόρεσε τα ακουστικά. Αµέσως

ένιωσε µια φαγούρα και ένα γαργαλητό µέσα στ’

αυτιά του, σαν να σερνόταν κάτι προς το εσωτε-

ρικό τους.

Μπλιαχ! Αυτός πρέπει να είναι ο σαρωτής κυ-

ψελίδας του ΚΓΕ! είπε µέσα του. Προσπάθησε να

παραµείνει ακίνητος καθώς ο σαρωτής έλεγχε το

µοτίβο της κυψελίδας του.

Στο τέλος, άκουσε ένα σιγανό σφύριγµα στα

ακουστικά, και στο CD player εµφανίστηκε ένα

µήνυµα:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ.

Καλώς ήρθες, πράκτορα Ροκ Σταρ!

Έξοδος δίσκου αποστολής ΚΓΕ τώρα.

ZAC  POWER  4 – ΡΟΚ  ΣΤΑΡ
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Το CD player άνοιξε. Στη θέση του CD που εί-

χε βάλει ο Ζακ, υπήρχε πλέον ένας αστραφτερός,

µικρός δίσκος αποστολής από το ΚΓΕ. Τέλεια!

Ο Ζακ ήξερε ότι ο δίσκος θα εφάρµοζε στην

υποδοχή του SpyPad του, του «όλα σε ένα» σού-

περ γκάτζετ που διέθεταν όλοι οι πράκτορες του

ΚΓΕ. Μόνο που δεν µπορούσε να το χρησιµο-

ποιήσει δηµοσίως. Έπρεπε να πάει κάπου όπου

δε θα τον έβλεπε κανείς.

Το δώρο της µαµάς πρέπει να περιµένει, σκέ-

φτηκε. Έκανε ένα νεύµα στον πράκτορα του ΚΓΕ

και κατευθύνθηκε προς την έξοδο.

Ωστόσο, όταν πέρασε στον επόµενο διάδροµο,

ήταν αδύνατον να προχωρήσει. Παντού υπήρ-

χαν άνθρωποι που φορούσαν τα κόκκινα ακου-

στικά του D-Pod. 

«Συγγνώµη», είπε ο Ζακ, χτυπώντας µια νεα-

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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ρή κοπέλα ελαφρά στον ώµο. «Μπορείς σε πα-

ρακαλώ να µε αφήσεις να περάσω;»

Η κοπέλα γύρισε το κεφάλι. Τα µάτια της έδει-

χναν λίγο θολά. «Αυτό το D-Pod είναι τέλειο»,

είπε µε µια φωνή που θύµιζε ροµπότ. «Πρέπει να

αγοράσεις οπωσδήποτε ένα».

«Ναι», µουρµούρισε ένας άλλος τύπος. «Αυτό

το D-Pod είναι φοβερό». 

∆εν έχω χρόνο γι’ αυτά, είπε µέσα του ο Ζακ,

προσπαθώντας να αποφύγει το πλήθος. Όµως,

διάφοροι έµπαιναν διαρκώς µπροστά του σέρ-

νοντας τα πόδια τους. 

Οι κατασκοπικές αισθήσεις του Ζακ άρχισαν

να ξυπνούν. Κάτι δεν πάει καλά, σκέφτηκε. Όλοι

όσοι φοράνε τα ακουστικά του D-Pod συµπερι-

φέρονται σαν ζόµπι!

Το πλήθος τον είχε περικυκλώσει πια. Όλοι

ZAC  POWER  4 – ΡΟΚ  ΣΤΑΡ
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σέρνονταν νυσταλέα και µουρµούριζαν διάφο-

ρα, όπως: «Τα D-Pods είναι φοβερά».

Κάποιοι προσπαθούσαν να βάλουν τα ακου-

στικά στ’ αυτιά του Ζακ!

Το αγόρι έκανε προς τα πίσω και έπεσε πάνω

σε µια τεράστια στοίβα από κιβώτια. Πρέπει να

φύγω από εδώ! σκέφτηκε. Αλλά πώς;

ZAC  POWER  4 – ΡΟΚ  ΣΤΑΡ
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Ο
Ζακ ένιωθε τα κουτιά να τρυπούν την

πλάτη του, ενώ το πλήθος πλησίαζε όλο

και περισσότερο.

Υπήρχε µόνο µία διέξοδος, και αυτή ήταν προς

τα πάνω!

Ευτυχώς, είχε µάθει καράτε στη σχολή κατα-

σκόπων, οπότε ήξερε πώς να διαφεύγει από µι-

κρούς χώρους. Πήρε µια βαθιά ανάσα, λύγισε τα

πόδια του και µετά εκτινάχτηκε µε όλη του τη

δύναµη από το πάτωµα. Πήδηξε στον αέρα και
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έκανε ανάποδη τούµπα πάνω από τη στοίβα των

κουτιών, για να προσγειωθεί στην άλλη πλευρά.

Ύστερα έδωσε µια σπρωξιά στα κιβώτια και τα

σκόρπισε στο πάτωµα.

ΜΜΠΠΑΑΜΜ!!
Αυτό θα συγκρατήσει το πλήθος για µερικά λε-

πτά, σκέφτηκε και έτρεξε στην πόρτα, ενώ τα ζό-

µπι προσπαθούσαν να περάσουν πάνω από τα

κιβώτια.

Ο Ζακ είδε στον δρόµο κι άλλους ανθρώπους

να φορούν τα ακουστικά του D-Pod. Περπατού-

σαν σέρνοντας τα πόδια τους, ενώ ψέλλιζαν πό-

σο απίθανα ήταν τα D-Pods.

Ήταν ανατριχιαστικό, σαν τις παλιές ταινίες

µε ζόµπι που είχε δει ο Ζακ στην τηλεόραση.

Τι στο καλό έχουν ΠΑΘΕΙ; αναρωτήθηκε. Μπο-

ρεί αυτό να έχει σχέση µε την αποστολή µου.

ZAC  POWER  4 – ΡΟΚ  ΣΤΑΡ
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