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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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Για τα καινούρια αλλόκοτα πλάσµατα

του Μπρούκλιν, Ρόναν και Έµετ.
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Ηπελώρια πύλη από σφυρήλατο σίδερο άστρα-

φτε στη λιακάδα, δίχως να τη σκιάζει το παρα-

µικρό συννεφάκι. Κάποιες µεταξένιες αραχνο-

κλωστές ανέµιζαν γύρω από τα ψηλόλιγνα κάγκελα.

Κατά τα άλλα, το τοπίο ήταν άδειο και απόκοσµα γα-

λήνιο. Πιο πέρα, πίσω από τον φράχτη, υψωνόταν η

γοτθική, γεµάτη παράθυρα πρόσοψη του Monster

High. Αν και όλα έδειχναν λαµπερά και χαρωπά όπως

πάντα, στον αέρα πλανιόταν κάτι δυσοίωνο, κάτι που

µύριζε σαν υπόθεση που έµεινε ηµιτελής.

Τρεις σκιές σύρθηκαν αργά προς την πύλη, µετα-

βάλλοντας αµέσως το γυµνό τοπίο. Παραµορφωµένες

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟένα

© Mattel, Inc, 2013 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2014



από τον ήλιο, άλλαζαν αδιάκοπα σαν καρικατούρες.

Από το σύνολο ξεπρόβαλε ένα µακρύ, µυώδες χέρι

που όρµησε µπροστά και τύλιξε τα δάχτυλά του σφι-

χτά στα κάγκελα.

«Άουτς!» τσίριξε η Βένους Μακ Φλάιτραπ και τρά-

βηξε αµέσως το χέρι της. «Μπορείτε να µου εξηγήσε-

τε γιατί κατεβήκαµε τόσο νωρίς; Οι κληµατσίδες µου

ακόµη δεν έχουν ξυπνήσει καλά καλά», γκρίνιαξε και

κατέπνιξε ένα χασµουρητό.

Η κόρη του Πλάσµατος των Φυτών έριξε τα µακριά

φούξια µε πράσινες ανταύγειες µαλλιά της σαν κουρ-

τίνα πάνω στη γλάστρα που κρατούσε, προστατεύο-

ντας έτσι το κατοικίδιο φυτό της, τον Τσούλιαν, από

τον καυτό ήλιο.

«Καηµένε Τσούι… Νοµί-

ζω ότι τα φύλλα του µαραίνονται»,

είπε κοιτάζοντάς τον όλο τρυφερό-

τητα καθώς αυτός χλαπάκιαζε ένα

περαστικό κουνούπι. «Τουλάχι-

στον, η ζέστη δεν επηρέασε την

όρεξή του».
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«Είναι très important* να µην παραπλανώ, γι’ αυ-

τό θα προλογίσω την παρατήρησή µου αυτή µε την

εξής αποποίηση ευθυνών: ∆εν είµαι πτυχιούχος βο-

τανολόγος ούτε φυτοκόµος», δήλωσε επίσηµα η Ρο-

σέλ Γκόιλ µε τη γοητευτική, µονστεριζιάνικη προφο-

ρά της.

«Τι µου λες!» αποκρίθηκε η Βένους στριφογυρίζο-

ντας τα µάτια της. «Οι πιθανότητες να σε περνούσα

για βοτανολόγο ή φυτοκόµο είναι µηδαµινές».

«Πολύ καλά, λοιπόν. Έχεις σκεφτεί να βάλεις αντη-

λιακό στα φύλλα του Τσούι; Πιστεύω ότι ένα µε δείκτη

προστασίας 30 θα έκανε θαύµατα. Αν δεν ήµουν πλα-

σµένη από γρανίτη, θα το φορούσα ανελλιπώς».

Η Ροσέλ ήταν ένα πέτρινο αλλά όλως παραδόξως

λεπτεπίλεπτο γκαργκόιλ. Τους ώµους της στεφάνω-

ναν δύο µικρά φτερά. Ήταν ειδική σε θέµατα στιλ και

σκεφτόταν πάντα πρωτότυπους τρόπους να φορά τα

αξεσουάρ της. Εκείνη τη µέρα, είχε τα µακριά ροζ

µαλλιά της µε τις γαλαζοπράσινες ανταύγειες µαζεµέ-

11

* Πολύ σηµαντικό. (Σ.τ.Μ.)

© Mattel, Inc, 2013 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2014



να σε έναν ωραίο κότσο και δεµένα µε ένα κίτρινο

φουλάρι Φοβόρ.

«Πω πω, σήµερα για πρώτη φορά νιώθω σαν αυγό

στο τηγάνι. Εδώ έξω αχνίζει ο τόπος!» αναφώνησε η

µαυροµπλεµαλλούσα Ροµπέκα Στιµ µε τον συνηθι-

σµένο εξαιρετικά ενθουσιώδη τρόπο της.

«Κυριολεκτικά µιλώντας, εδώ δεν υπάρχουν καθό-

λου ατµοί», παρατήρησε δασκαλίστικα η Ροσέλ ση-

κώνοντας τα φρύδια της. «Νόµιζα ότι εσύ θα το ήξε-

ρες αυτό καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο».

Η Ροµπέκα ήταν καλυµµένη µε µεταλλικά ελάσµα-

τα και ασορτί µπουλόνια και γρανάζια. Πατέρας της

ήταν ο Ιερεµίας Στιµ, ένας τρελός επιστήµονας. Την

είχε κατασκευάσει από µια ατµοµηχανή αιώνες πριν,

αλλά είχε παραµείνει αποσυναρµολογηµένη κάµποσο

καιρό και µόλις πρόσφατα την είχαν ξαναενώσει. Βέ-

βαια, κανείς δεν το καταλάβαινε: η Ροµπέκα ήταν τέ-

λεια – ή, µάλλον, σχεδόν τέλεια. Καθώς κουβαλούσε

το φορτίο ενός εξαιρετικά ανακριβούς εσωτερικού

ρολογιού, της ήταν αδύνατο να φτάσει εγκαίρως

οπουδήποτε. Έτσι, οι φίλοι της είχαν αναλάβει την ευ-

12
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θύνη να την κρατούν εντός προγράµµατος ή έστω να

της θυµίζουν πού και πού την ώρα.

«Ροσέλ, δε θέλω να γίνοµαι κουραστική, αλλά για-

τί µας έσυρες εδώ κάτω πρωινιάτικα; Είναι λες και βά-

λαµε την ξέρεις ποια επικεφαλής να ελέγχει την ώρα»,

είπε η Βένους δείχνοντας προς τη µεριά της Ροµπέκα.

«Μα της µέλισσας το µέλι! Είµαι µια ξέρεις ποια!»

αναφώνησε καταχαρούµενη η Ροµπέκα. «Πάντα ήθε-

λα να γίνω τέτοια! Είναι πασίγνωστο πως όλοι οι ξέ-

ρεις ποιοι είναι κάποιοι!» πρόσθεσε το χάλκινο κορί-

τσι και, ανάβοντας τις ρουκετοµπότες της, έκανε µια

γρήγορη ανάποδη κωλοτούµπα στον αέρα.

«∆ε νοµίζω ότι αυτό είναι λόγος για να το γιορτά-

σεις», δήλωσε ξερά η Βένους και στράφηκε πάλι προς

τη Ροσέλ. «Λοιπόν;»

«Συµφωνώ απολύτως, οι εναέριες φιγούρες είναι

très dangereux*. Συνεπώς, προτείνω να αποφεύγο-

νται εκτός κι αν κρίνονται εντελώς απαραίτητες».

«Ροσέλ! Ξέχνα τις εναέριες φιγούρες της Ροµπέκα.
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Το σχέδιο θέλω να µου πεις! Γιατί επέµενες να κατε-

βούµε εδώ τόσο νωρίς;» έβαλε τις φωνές η Βένους.

Εκείνη τη στιγµή, κάτι όρµησε στις ροζ µπότες της.

«Σταµάτα επιτέλους, Ρου. Ο ενθουσιασµός σου έχει

αρχίσει να µου τη δίνει».

«Νοµίζω ότι ήρθε η ώρα να δοκιµάσει η Ρου να

µπει στις Τροµαζορέτες. ∆ες την, έχει ταλέντο», είπε

η Ροµπέκα θέλοντας να πειράξει τη Ροσέλ.

Η Ρου, ο κατοικίδιος γρύπας της

Ροσέλ, ήταν συνεχώς χαρούµενη –

µάλιστα, ενίοτε εκνευριστικά χα-

ρούµενη, λες και αδυνατούσε

να νιώσει άλλο συναίσθηµα.

Σε πολλά, το φτερωτό πλασµα-

τάκι ήταν ακριβώς το αντίθε-

το από τον µηχανικό κατοι-

κίδιο πιγκουίνο της Ροµπέ-

κα, την Πένι. Ενώ η Ρου ήταν πάντα χαρούµενη, η Πέ-

νι ήταν πάντα σκυθρωπή – όµως, µε το δίκιο της, µια

και η Ροµπέκα είχε την κακιά συνήθεια να την αφήνει

κατά λάθος όπου πήγαινε. Μόνο τους τελευταίους µή-

14
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νες, η Πένι είχε βρεθεί

ξεχασµένη σε όποιο µέ-

ρος µπορεί κανείς να φα-

νταστεί, από µια δηµόσια τουα-

λέτα στο εµπορικό κέντρο ως

τον διάδροµο µε τα κατεψυγµένα

στο σούπερ µάρκετ, κανένα από τα οποία δε θα µπο-

ρούσε να θεωρηθεί το φυσικό περιβάλλον ενός µηχα-

νικού πιγκουίνου.

«Ροσέλ, θα µου πεις επιτέλους το σχέδιό σου;»

γκρίνιαξε η Βένους και παραµέρισε τις κληµατσίδες

της για να κοιτάξει το ρολόι της.

«Η παράγραφος 6.8 του Γκαργκοϊλιανού Κώδικα

Ηθικής γράφει, και µάλιστα λεπτοµερώς, ότι ένα

γκαργκόιλ οφείλει να κρατά τον λόγο του, κι εγώ υπο-

σχέθηκα στη Σκελίτα Καλαβέρας και την Τζίναφαϊρ

Λονγκ ότι θα τις ξεναγούσα την πρώτη τους µέρα στο

Monster High».

«Τρέµω σαν ζελέ από ανυποµονησία να γνωρίσω

τις καινούριες σου φίλες. Μακάρι να είχαµε µπορέσει

η Βένους κι εγώ να πάµε σε εκείνο το ταξίδι στο Μον-

15
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στερίσι… Τώρα θα ήταν και δικές µας φίλες», σχολία-

σε η Ροµπέκα και κοίταξε την Πένι, της οποίας το αρι-

στερό φτερό έκανε θόρυβο καθώς πετάριζε. «Είναι

ώρα κάποιος να πάει για αλλαγή λαδιών στο Νάζια &

Γρανάζια».

Ο ήλιος συνέχιζε να λάµπει και τα τρία κορίτσια βυ-

θίστηκαν στη σιωπή. Ο νους τους ταξίδεψε στα πά-

µπολλα πράγµατα που τις περίµεναν. Από τη µια

ένιωθαν ενθουσιασµό που θα ξαναέβλεπαν τους πα-

λιούς τους φίλους, όµως, από την άλλη σκέφτονταν τις

εργασίες µε τις οποίες σύντοµα θα τις φόρτωναν και,

φυσικά, δεν ξεχνούσαν το ακόµη ανεξήγητο γήτεµα

αλλόκοτων πλασµάτων.

Καθώς δεν ήταν από αυτούς που κρατούν τη σκέψη

τους για τον εαυτό τους, η Ροµπέκα µε µια απότοµη

κραυγή έσπασε ξαφνικά τη σιωπή. «∆εν µπορώ να

βγάλω από το µυαλό µου την προειδοποίηση του σι-

νιόρε Βιτριόλα», είπε. «Λέτε να είχε δίκιο; Οι υπεύθυ-

νοι για το γήτεµα θα επιστρέψουν; Θα µου καούν οι

φλάντζες και µόνο που το σκέφτοµαι!»

«Ροµπέκα, σε παρακαλώ, δεν πρέπει να κάψεις τις

16
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φλάντζες σου τόσο νωρίς. Αν και καταλαβαίνω πώς

νιώθεις. Ζήσαµε µια πραγµατικά αβέβαιη περίοδο

τότε που µαθητές και καθηγητές ήταν ανίκανοι να

σκεφτούν από µόνοι τους», παρατήρησε η Ροσέλ.

«Κορίτσια, χάνετε το νόηµα. Το θέµα δεν είναι αν

θα επιστρέψουν, µα αν έφυγαν ποτέ», τόνισε η Βένους.

«Αναφέρεσαι στη µαντάµ Φλάπερ;» ρώτησε η Ρο-

σέλ κρατώντας στα χέρια της τη Ρου και λικνίζοντάς

τη. Ο µικρούλης γρύπας έδειχνε να το απολαµβάνει.

«Απλώς δεν ξέρω αν πιστεύω την ιστορία της»,

αποκρίθηκε καχύποπτα η Βένους. «Πρέπει να το πα-

ραδεχτείτε, παραείναι βολικό. Ισχυριζόµενη ότι είχαν

µαγέψει και την ίδια, σβήνει κάθε της ευθύνη για το

ότι έκανε πλύση εγκεφάλου στο σχολείο».

«Ναι, αλλά θυµάσαι πώς αντέδρασε όταν άκουσε

τι είχε κάνει; Ήταν συντετριµµένη», πετάχτηκε η Ρο-

µπέκα.

«Είναι απλούστατο, έπαιζε θέατρο», απάντησε η

Βένους κουνώντας το κεφάλι της στην αφέλεια της

φίλης της.

Η Ροµπέκα έµεινε έκπληκτη. «Πω πω, αν αυτό

17
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ισχύει, είναι τροµερή ηθοποιός, καλύτερη κι από τη

Φέριλ Στρικ!» σχολίασε.

«Προς το παρόν είναι αδύνατον να πούµε µε σι-

γουριά αν η µαντάµ Φλάπερ ήταν υπεύθυνη για το γή-

τεµα ή άλλο ένα από τα θύµατά του», δήλωσε η Ρο-

σέλ. «Καλό θα είναι, λοιπόν, να έχουµε τα µάτια µας

συνεχώς ορθάνοιχτα. Εκτός βέβαια κι αν κάτι µυτερό

έρχεται προς το κεφάλι µας ή αν κοιµόµαστε», συ-

µπλήρωσε µε ειλικρίνεια ενώ η Βένους και η Ροµπέκα

µε δυσκολία συγκρατούσαν τα γέλια τους.

«Πώς και τόσο πρωινές;» φώναξε µε τη µονστραλέζι-

κη προφορά της η Λαγκούνα Μπλου, το θαλάσσιο

πλάσµα µε το χαλαρό στιλ. Από πίσω της έτρεχε ο Γκιλ

Βέµπερ, µε τον οποίο µια ήταν µαζί µια χώρια.

«Λαγκούνα! Γκιλ!» Η Βένους, η Ροµπέκα και η Ρο-

σέλ χαιρέτησαν το ζευγάρι, χαρούµενες που η σχολι-

κή µέρα επιτέλους ξεκινούσε.

18

© Mattel, Inc, 2013 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2014



«Μέρα, κοπελιές», είπε θερµά και η Λαγκούνα.

«∆ε µου λες, Βένους, πήρες το µέιλ µου για την πετρε-

λαιοκηλίδα;»

«Αυτοί οι απρόσεχτοι κρετίνοι µού ανεβάζουν τη

χλωροφύλλη στο κεφάλι. Νοµίζω ότι τους χρειάζεται

επικονίαση!» ξέσπασε οργισµένη η Βένους καθώς

σκεφτόταν πόσο χρήσιµη θα ήταν η γύρη πειθούς της

σε µια συζήτηση µε άπληστους πετρελαιάδες για την

προστασία του ωκεανού.

«Μπου λα λα, Βένους!» επενέβη η Ροσέλ. «∆εν

πρέπει να ταράζεσαι έτσι. Κοκκινίζεις, κι αυτό δεν εί-

ναι καθόλου καλό για κάποιον που υποτίθεται ότι εί-

ναι πράσινος».

«Καλά σου λέει, κοπελιά. Ο µόνος τρόπος να βοηθή-

σουµε το περιβάλλον είναι να χαλαρώσουµε και να συ-

νεχίσουµε το κολύµπι», συµφώνησε η Λαγκούνα και µα-

ζί µε τον Γκιλ πλησίασαν µια παρέα ζόµπι που κατευθύ-

νονταν αργά αργά προς την είσοδο του Monster High.

Μια καλοχτενισµένη λυκάνθρωπος τις προσπέρα-

σε µε βήµα καµαρωτό. Φορούσε µοβ αθλητικά µε κρυ-

φό τακούνι. «Ωραίο χτένισµα, Ροσέλ!» είπε.
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«Merci*, Κλοντίν!» αποκρίθηκε ενθουσιασµένη η

Ροσέλ και άγγιξε όλο περηφάνια τον καλοφτιαγµένο

κότσο της που στεκόταν στη θέση του χάρη στο κατα-

κίτρινο φουλάρι.

«Πω πω, την είδατε την Κλοντίν; Τι µαλλιά, τι ρού-

χα, τι µαργαριταρένιοι κυνόδοντες – είναι καταπλη-

κτική, µα της γάτας την πιτζάµα», είπε ονειροπόλα η

Ροµπέκα βλέποντας το γεµάτο αυτοπεποίθηση κορί-

τσι να αποµακρύνεται.

«Μίλησε κανείς για κυνόδοντες;» ρώτησε η ∆ρακου-

λόρα, η κόρη του ∆ράκουλα κλείνοντάς τους το µάτι.

Το κορίτσι µε το κατάλευκο δέρµα και τα µαύρα

µαλλιά µε τις ροζ ανταύγειες έφερε το καλαµάκι από

τον χυµό σιδήρου της στα τέλεια βαµµένα χείλη της.

Η ∆ρακουλόρα ήταν χορτοφάγος βρικόλακας και δεν

είχε άλλη επιλογή από το να συµπληρώνει το διαιτο-

λόγιό της µε χυµούς σιδήρου. Ευτυχώς, εδώ και καιρό

είχε µάθει να πίνει χωρίς να πασαλείβεται µε το λιπ

γκλος της.
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