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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 την Έριν, την αληθινή κυρία Στάιν.

Σε ευχαριστώ για την ενθάρρυνση

και την ανεξάντλητη υποµονή σου.
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Σταγόνες λιωµένου κεριού έσταζαν αθόρυβα στο

ψυχρό, πέτρινο πάτωµα. Έξι πόδια µε µοντέρνα

παπούτσια διέσχιζαν ακροπατώντας έναν πέτρι-

νο διάδροµο που τον φώτιζαν µόνο οι φλόγες τριών

κεριών. Αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί – τα ασηµένια

γοβάκια, οι µπότες στο χρώµα του χαλκού και τα ψη-

λοτάκουνα σνίκερ κινούνταν µε στρατιωτικό βηµατι-

σµό. Τη σιωπή διέκοπταν οι αµυδροί ήχοι της καται-

γίδας που λυσσοµανούσε έξω, ενώ µια απόκοσµη

ένταση πλανιόταν στον χώρο. Οι φλόγες των κεριών

τρεµόπαιζαν, τα παράθυρα κολλούσαν από την υγρα-

σία και µύριζε έντονα κλεισούρα. Από το σκοτάδι ξε-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟένα
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πρόβαλε ένα λείο κι απαλό πράσινο χέρι, έπιασε σφι-

χτά το µαυρισµένο µπρούντζινο πόµολο και το γύρι-

σε. Οι σκουριασµένοι αρµοί τσίριξαν και η πόρτα της

σοφίτας άνοιξε αποκαλύπτοντας µια σκοτεινή σκάλα.

«Είτε λόγω πεπρωµένου είτε λόγω επιλογής, από

τότε που φτάσαµε στο Monster High έχουµε γίνει

προστάτιδες του σχολείου. Αν και πιστεύω ότι όλες

συµφωνούµε πως απόψε ανέβηκε ο πήχης», είπε σο-

βαρά η Βένους Μακ Φλάιτραπ, η κόρη του Πλάσµα-

τος των Φυτών. Το πρασινωπό της δέρµα και τα φού-

ξια µε πράσινες ανταύγειες µαλλιά της έλαµπαν στο

φως των κεριών. «Πριν ανεβούµε, θέλω να ξέρω µόνο

ένα πράγµα: είστε έτοιµες;»

«Χάριν ακριβείας, όταν ρωτάς αν είµαστε έτοιµες

αναφέρεσαι στην εύρεση της διευθύντριας Γλυκοαί-

µατης, στη µαταίωση των σχεδίων των ανώνυµων δυ-

νάµεων που προσπαθούν να ελέγξουν το Monster High

ή στην αντιµετώπιση του αραχνοειδούς πλάσµατος

που ζει στη σοφίτα;» ρώτησε µε τον συνηθισµένο επί-

σηµο τρόπο της η Ροσέλ Γκόιλ, ένα µικροκαµωµένο

γκαργκόιλ από το Μονστερίσι.

10
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«Είµαι βέβαιη ότι όλα κάπως συνδέονται. Μια και

τώρα στεκόµαστε στην είσοδο της σοφίτας, θα έλεγα

ότι προτεραιότητα έχει το αραχνοειδές πλάσµα»,

απάντησε η Βένους και οι κληµατσίδες που τύλιγαν τα

µπράτσα της ανασηκώθηκαν από φόβο και αγωνία.

«Πάντα µε γοήτευαν τα αραχνοειδή πλάσµατα. Με

έξι χέρια, µπορείς να εκτελέσεις ένα σωρό εργασίες

ταυτόχρονα: να βουρτσίζεις τα µαλλιά σου, να πλένεις

τα δόντια σου, να βάφεσαι, να γράφεις µέιλ, να κρα-

τάς µια τσάντα και να χαϊδεύεις τον σκύλο. Αν θέλετε

τη γνώµη µου, είναι très* εντυπωσιακό», είπε η Ροσέλ

σηκώνοντας το γρανιτένιο της χέρι. «Από την άλλη,

βέβαια, εξαρτάται από τη διάθεσή σου: έξι χέρια σε

καθιστούν υπολογίσιµο εχθρό. Μπορείς κυριολεκτικά

να εκσφενδονίσεις ταυτόχρονα ένα συρραπτικό, µια

µπάλα του κάσκετ, ένα βιβλίο, µια λάµπα, ένα τηλέ-

φωνο και ένα παπούτσι».

«Λοιπόν, Ροσέλ, ναι ή όχι;» Η Βένους προσπάθησε

να κάνει τη φλύαρη φίλη της να συγκεντρωθεί.

11

* Πολύ. (Σ.τ.Μ.)
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«Ναι», αποκρίθηκε η Ροσέλ µαζεύοντας σε κότσο

τα µακριά ροζ µαλλιά της µε τις γαλαζοπράσινες

ανταύγειες και φανερώνοντας τα µικρά πέτρινα φτε-

ρά της. «Παρεµπιπτόντως, η παράγραφος 13.3 του

Γκαργκοϊλιανού Κώδικα Ηθικής αναφέρει ξεκάθαρα

ότι σε χώρους µε κεριά οι µακρυµάλλες οφείλουν να

µαζεύουν τα µαλλιά τους για την αποφυγή φωτιάς».

«Αυτό σίγουρα θα προσπαθήσω να το θυµάµαι»,

είπε η Βένους και στράφηκε στη Ροµπέκα Στιµ, ένα

όµορφο κορίτσι µε µπλε και µαύρα µαλλιά. Ο τρελός

επιστήµονας πατέρας της την είχε δηµιουργήσει από

µια χάλκινη ατµοµηχανή. «Εσύ, Μπεκ; Έτοιµη;»

«Αν δεν έχεις φέρει τα κατάλληλα αξεσουάρ για τα

µαλλιά, µην ανησυχείς. Πάντα κουβαλώ µαζί µου επι-

πλέον λαστιχάκια και φουλάρια», διέκοψε η Ροσέλ.

«Μπορεί να µην ταιριάζουν µε τα ρούχα σου, αλλά,

όπως λέµε στο Μονστερίσι, la securité avant la mode

– πρώτα η ασφάλεια και µετά η µόδα!»

«Ευχαριστούµε, Ροσέλ», την έκοψε απότοµα η Βέ-

νους και κοίταξε ερωτηµατικά τη Ροµπέκα µε τα φρύ-

δια σηκωµένα. «Λοιπόν;»

12
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«Το ιδανικό ασφαλώς θα ήταν και ασφάλεια και

µόδα», πετάχτηκε και πάλι η Ροσέλ.

«Ροσέλ! Φτάνει πια µε τα κεριά και τα µαλλιά και

τη µόδα! Σε περίπτωση που δεν το πρόσεξες, προ-

σπαθώ να µιλήσω µε τη Ροµπέκα», ξέσπασε απεγνω-

σµένα η Βένους.

«Μπου λα λα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να νευ-

ριάζεις! Να βοηθήσω ήθελα µόνο», απάντησε ενο-

χληµένη η Ροσέλ.

«Λοιπόν, Μπεκ; Έτοιµη;» ρώτησε ακόµη µια φορά

η Βένους τη φίλη της.

«Πω πω! Η λέξη “έτοιµη” µου φαίνεται απίστευτα

σοβαρή. Νοµίζω ότι καταλληλότερo θα ήταν “ετοιµού-

τσικη” ή “ετοιµούλα”», µουρµούρισε η Ροµπέκα, ενώ

µικρά συννεφάκια ατµού έβγαιναν από τα χάλκινα

αυτιά της.

«Ροµπέκα, αν δεν µπορείς να µας συνοδεύσεις στη

σοφίτα, δεν πειράζει. Είµαι σίγουρη ότι η Βένους κι

εγώ µπορούµε να το χειριστούµε», της εξήγησε ψύ-

χραιµα η Ροσέλ. «Για την ακρίβεια, είµαι 68-75% σί-

γουρη ότι µπορούµε να το χειριστούµε».

13
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«Ώρες ώρες σκέφτοµαι ότι όλες αυτές τις στατιστι-

κές τις βγάζεις από το µυαλό σου», ψιθύρισε η Βένους.

«Ce n’est pas vrai!* Τα γκαργκόιλ είναι αν µη τι άλ-

λο ειλικρινή µε τα στατιστικά τους δεδοµένα», διαµαρ-

τυρήθηκε αγανακτισµένη η Ροσέλ και έπιασε το ζεστό

µεταλλικό χέρι της Ροµπέκα. «∆ε θα αργήσουµε».

«Όχι, µε παρεξήγησες», είπε η Ροµπέκα. «Ίσως να

µην είµαι έτοιµη, αλλά εννοείται ότι θα έρθω µαζί σας,

κορίτσια. Πώς θα µπορούσα να αρνηθώ; Είµαστε η

µόνη ελπίδα της διευθύντριας Γλυκοαίµατης!»

Πολλά είχαν συµβεί στο σύντοµο χρονικό διάστη-

µα από την έλευση της Ροµπέκα, της Ροσέλ και της

Βένους στο Monster High. Μόλις το προηγούµενο τρί-

µηνο οι τρεις τους είχαν πολεµήσει το γήτεµα, ένα

ισχυρό ξόρκι που έκλεβε από µαθητές και καθηγητές

την ικανότητα να σκέφτονται µόνοι τους. Η αυτουρ-

γός του γητέµατος, η µις Φλάπερ, ισχυριζόταν ότι εί-

χε πέσει και η ίδια θύµα, µα οι τρεις φίλες δεν είχαν

πειστεί για την αθωότητά της. Ωστόσο, ήταν οι µόνες.

14

* ∆εν ισχύει. (Σ.τ.Μ.)
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Με την έναρξη του επόµενου τριµήνου, όλοι έµοια-

ζαν να έχουν ξεχάσει ότι η µις Φλάπερ είχε προσπα-

θήσει να ελέγξει το σχολείο. Το µαθητικό σώµα δεν

αντέδρασε ούτε όταν εµφανίστηκαν παντού κούκλες

της συµφοράς και χνουδωτές άσπρες γάτες, που πα-

ραδοσιακά θεωρούνται κακοί οιωνοί. Μόνο όταν άρ-

χισαν τα σηµειώµατα και τα γκράφιτι που προειδο-

ποιούσαν για κάποια ανώνυµη απειλή σήµανε συνα-

γερµός. Όµως, ακόµη και τότε, η µις Φλάπερ εξακο-

λουθούσε να αποφεύγει κάθε σκιά υποψίας. Τουλάχι-

στον µέχρι απόψε…

Ισχυροί άνεµοι, καταρρακτώδης βροχή και αστρα-

πές που έσκιζαν τον ουρανό είχαν επιτεθεί στο Σάλεµ,

κόβοντας το ρεύµα και αποκλείοντας µαθητές και

προσωπικό στον χώρο του σχολείου. Η διευθύντρια

Γλυκοαίµατη, λαχταρώντας να διασκεδάσουν οι αιχ-

µάλωτοι µαθητές της, επέτρεψε να πραγµατοποιηθεί

το προγραµµατισµένο Monster High Φάκτορ. Παρ’ όλα

αυτά, στις εννιά ακριβώς, το σόου πήρε απρόσµενη

τροπή µε την άφιξη ενός ζόµπι φούριερ. Ο αργοκίνη-

τος ταχυδρόµος παρέδωσε ένα γράµµα, το οποίο λίγα

15
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λεπτά αργότερα διαβάστηκε σε µαθητές και καθηγη-

τές: η διευθύντρια Γλυκοαίµατη είχε απαχθεί από

νόρµι* και θα ελευθερωνόταν µόνο αν χτιζόταν ένα

ψηλό τείχος γύρω από το Σάλεµ – µε άλλα λόγια, αν

φυλακιζόταν η πόλη!

Καθώς φόβος και αγωνία κατέκλυζαν το σχολείο, η

µπλόγκερ Σπέκτρα Βόντεργκαϊστ εξοµολογήθηκε κά-

τι συγκλονιστικό στη Ροµπέκα, τη Ροσέλ και τη Βέ-

νους. Έχοντας παρατηρήσει σε πολλές και διάφορες

περιστάσεις ότι η µις Φλάπερ ανέβαινε κρυφά στη σο-

φίτα, το φάντασµα µε τα µοβ µαλλιά είχε αποφασίσει

να επισκεφτεί αυτοπροσώπως το λησµονηµένο εκεί-

νο µέρος. Η Σπέκτρα δεν είχε ιδέα τι να περιµένει, αλ-

λά και πάλι ξαφνιάστηκε αντικρίζοντας εκεί ένα κοι-

µισµένο αραχνοειδές πλάσµα.

Βήµατα ακούστηκαν να τις πλησιάζουν και τα τρία

κορίτσια, που είχαν βυθιστεί στην ανάµνηση των απο-

γευµατινών γεγονότων, συνήλθαν και επέστρεψαν

στο παρόν.

16

* Κάποιος µε συνηθισµένα σωµατικά χαρακτηριστικά.
(Σ.τ.Ε.)
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«Έι», ακούστηκε µια απαλή, αγορίστικη φωνή.

Ο Σάι Κλοπς, ένα ψηλόλιγνο αγόρι, έκανε την εµ-

φάνιση του στο αµυδρό φως των τριών κεριών. Με

τους ώµους ελαφρώς κυρτωµένους, ο εκ φύσεως συ-

νεσταλµένος κύκλωπας χαµογέλασε στις φίλες του.

Έχοντας αντιµετωπίσει το γήτεµα και τις συνέπειές

του µαζί µε τα τρία κορίτσια, ο Σάι είχε αποδείξει και

µε το παραπάνω ότι αποτελούσε έµπιστο φίλο.

«Σάι! Να σε!» ξεφώνισε χαρούµενα η Ροµπέκα

αγκαλιάζοντας σφιχτά µε το ένα χέρι το µονόφθαλµο

αγόρι.

Τα συνήθως αλαβάστρινα µάγουλα του Σάι ρόδι-

σαν στο άγγιγµα της Ροµπέκα. Ήταν τσιµπηµένος µα-

ζί της από τότε που την είχε γνωρίσει.

«∆εν καταλαβαίνω τον ενθουσιασµό σου. Αποχω-

ριστήκαµε τον Σάι πριν από δέκα λεπτά», παρατήρη-

σε ελαφρώς κοροϊδευτικά η Βένους.

«Σάι, κατάφερες να εντοπίσεις τη µαντάµ Φλά-

περ;» ρώτησε η Ροσέλ χτυπώντας τα γρανιτένια της

νύχια στη βάση του κεριού που κρατούσε.

Κοµµατάκια κεριού πετάχτηκαν προς όλες τις κα-

17
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τευθύνσεις. Αυτόµατα, ο Σάι έσκυψε και κάλυψε τα

πρόσωπο µε τα χέρια του. «Συγγνώµη, µα όταν έχεις

µάτι µεγάλο σαν το δικό µου, ανησυχείς µην µπουν

σκουπιδάκια».

«Je suis desolée!* Αυτό είναι ένα από τα πιο ενο-

χλητικά µου κουσούρια. Χτυπάω τα νύχια µου χωρίς

καν να το καταλαβαίνω», απολογήθηκε η Ροσέλ.

«∆εν πειράζει», αποκρίθηκε ο Σάι και στάθηκε όρ-

θιος. «Όσο για τη µις Φλάπερ, είναι στην καφετερα-

τέρια µε την Τζίναφαϊρ και τη Σκελίτα».

Η Τζίναφαϊρ Λονγκ, µια δράκαινα από τη ∆αγκάη,

και η Σκελίτα Καλαβέρας, ένα καλάκα από το Μεξορ-

κικό, είχαν πιαστεί στα δίχτυα της γοητείας της µις

Φλάπερ µε το που είχαν πατήσει το πόδι τους στο

Monster High. Η Ροµπέκα, η Ροσέλ και η Βένους δεν

ήξεραν αν τα δύο κορίτσια απλώς λάτρευαν τη πεντά-

µορφη, στιλάτη καθηγήτρια ή είχαν πέσει θύµατα κά-

τι µοχθηρότερου – όπως ήταν το ξόρκι γητέµατος.

«Η Τζίναφαϊρ και η Σκελίτα είναι τόσο φρικαρι-

18

* Συγγνώµη. (Σ.τ.Μ.)
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σµένες µε την περιβόητη επέλαση των νόρµι, που αµ-

φιβάλλω αν η µις Φλάπερ πάει κάπου αλλού σύντο-

µα», κατέληξε ο Σάι.

«Σχεδόν µεσάνυχτα». Η Βένους κοίταξε το ρολόι

της. «Νοµίζω πως ήρθε η ώρα να ανεβούµε τα σκα-

λιά», πρόσθεσε και κατευθύνθηκε προς τον πέτρινο

διάδροµο.

∆ιάφορα αταίριαστα µεταξύ τους σχολικά αντικεί-

µενα –από έπαθλα ως ξεπερασµένα µικροσκόπια και

ξεφούσκωτες µπάλες κάσκετ– ήταν σκορπισµένα στις

άκρες των σκαλιών. Όµως, σε αντίθεση µε τα περισ-

σότερα πράγµατα που ήταν παρατηµένα στους αχρη-

σιµοποίητους διάδροµους, αυτά εδώ δεν ήταν καλυµ-

µένα µε σκόνη αλλά µε µαλακά, αστραφτερά νήµατα.

«Τουλάχιστον τώρα πια ξέρουµε από πού προέρ-

χονταν όλοι αυτοί οι ιστοί», σχολίασε η Βένους επι-

θεωρώντας τριγύρω.

«Πάντα µε παραξένευε το γεγονός ότι, ενώ συνα-

ντούσαµε τόσους ιστούς στο σχολείο, δε βλέπαµε που-

θενά αράχνες εκτός από εκείνες που ζουν στον κοιτώ-

να», είπε η Ροσέλ.
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«Και µην ξεχνάς ότι µερικές από τις κούκλες και τα

σηµειώµατα ήταν καλυµµένα µε αραχνοκλωστές»,

υπενθύµισε µε τσιριχτή φωνή η Ροµπέκα κουνώντας

αγχωµένη το κεφάλι της. «Πω πω, τόσο αγχωτικό θα

είναι πάντα το Γυµνάσιο;»

«Η αράχνη σίγουρα εµπλέκεται σε όσα συµβαίνουν

στο σχολείο. Το ερώτηµα όµως παραµένει: για ποιον

δουλεύει και τι γυρεύουν;» µονολόγησε απογοητευ-

µένη η Βένους.

«Αφού η Σπέκτρα είδε τη µις Φλάπερ να ανεβαίνει

εδώ πάνω, προφανώς συνεργάζονται», απάντησε ο

Σάι µε τον γνώριµο, ήρεµο τρόπο του.

«Ναι, µα στ’ αλήθεια πιστεύουµε ότι είναι µόνο οι

δυο τους;» ανταπάντησε η Βένους.

«Εµ, Βένους…» ψέλλισε αγχωµένη η Ροµπέκα κα-

θώς ανέβαιναν τα σκαλιά.

«Ναι;»

«Ξέρεις ότι δε µου αρέσει καθόλου να γίνοµαι φορ-

τική, αλλά ποιο ακριβώς είναι το σχέδιό µας; Θα

µπούµε, θα συστηθούµε στην αράχνη και θα τη ρωτή-

σουµε τι γυρεύει στο Monster High, πώς γνωρίζει τη

20

9

MONSTER HIGH




