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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 τον Έντουιν «Γουίν» Σέιµς.

Ανυποµονώ να σε συστήσω

στην πρώτη σου γάτα.
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Μια ξαφνική ριπή ανέµου διαπέρασε τα πυκνό

πράσινο φύλλωµα των κυπαρισσιών που στοι-

χίζονταν στις άκρες του Monster High, πέρα-

σε πάνω από την επιβλητική πρόσοψη του σχολείου

από γυαλί και πέτρα και σάρωσε το γήπεδο. Οι µαθη-

τές, ντυµένοι µε τα αθλητικά τους κάτω από τις καυ-

τές ακτίνες του ήλιου, καλοδέχτηκαν τη δροσερή αύ-

ρα και η Ηµέρα των Άθλων και Επάθλων ξεκίνησε.

«Καλώς ήρθατε στο άλµα εις τσιρίδα γυναικών, το

αγώνισµα που θα κρίνει ποια µπορεί ταυτόχρονα να

πηδήξει ψηλότερα και να τσιρίξει δυνατότερα», ούρ-

λιαξε στο µεγάφωνο η κυρία Σου Νάµι, υπεύθυνη κα-

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟένα
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ταστροφών και αναπληρώτρια διευθύντρια του Mon-

ster High.

Στο γήπεδο, έτοιµες να συµµετάσχουν, περίµεναν

η Βένους, η Ροµπέκα, η Ροσέλ, η Κλάρα Κλάψα, η

Κλειώ και η Τόραλεϊ, όλες τους φορώντας ασορτί κρά-

νη Monster High στο κεφάλι.

«Η πρώτη διαγωνιζόµενη είναι η Ροσέλ Γκόιλ», γά-

βγισε η µουσκεµένη, τετράγωνη γυναίκα κοιτώντας το

λεπτοκαµωµένο γκαργκόιλ µε τα µικρά λευκά φτερά.

Στο άκουσµα του ονόµατός της, η Ροσέλ έπιασε στα

γρήγορα κοτσίδα τα µακριά ροζ µαλλιά της, έκανε στο

πλάι τη φράντζα της µε τις γαλάζιες ανταύγειες και

κούνησε το χέρι της στον κόσµο. Σαν να ήταν επίση-

µη καλεσµένη των διοργανωτών αντί για αθλήτρια

έτοιµη να αγωνιστεί, χαιρέτησε τα πλήθη κάνοντας

µια πλήρη περιστροφή και κατευθύνθηκε προς τη

γραµµή εκκίνησης. ∆ιπλοτσέ-

καρε το κράνος της, πήρε τη

σωστή στάση και δευτερόλε-

πτα µετά ακούστηκε η βολή.

Η Ροσέλ έτρεξε µε όλη της τη
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δύναµη, πήδηξε µε φόρα στον αέρα και τσίριξε µε όση

αντοχή διέθεταν τα πνευµόνια της.

«Μα τον αυγουστιάτικο κολιό, δεν είχα ιδέα ότι η

Ροσέλ είχε τέτοιους λαρυγγοσωλήνες!» µουρµούρισε

η Ροµπέκα Στιµ καθώς συννεφάκια ατµού έβγαιναν

από τα χάλκινα αυτιά της.

Πατέρας της Ροµπέκα ήταν ο τρελός επιστήµονας

Ιερεµίας Στιµ. Την είχε δηµιουργήσει από µια ατµο-

µηχανή, γι’ αυτό και το κορίτσι µε τα µπλε και µαύρα

µαλλιά απελευθέρωνε ατµό κάθε φορά που το κατέ-

κλυζε ενθουσιασµός, φόβος, θυµός ή οποιοδήποτε

έντονο συναίσθηµα.

«Το ξέρω! Κρίµα που δεν κατάφερε να σηκώσει το

πέτρινο κορµί της λίγο ψηλότερα», αποκρίθηκε η Βέ-

νους, η κόρη του Πλάσµατος των Φυτών.

Το κορίτσι µε τα φούξια µε πράσινες ανταύγειες

µαλλιά και την πρασινωπή επιδερµίδα άρχισε να τε-

ντώνει τα πόδια του προθερµαίνοντας ταυτόχρονα τις

φωνητικές χορδές του.

«Ντο ρε µι φα σολ λα σι», σιγοτραγουδούσε η Βέ-

νους καθώς η κυρία Σου Νάµι έπαιρνε το µεγάφωνο.

11

© Mattel, Inc, 2014 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2015



«Τόραλεϊ Στράιπ και Κλειώ ντε Νάιλ, µια και αρ-

νείστε να λύσετε τα µπράτσα σας, αποκλείεστε! Απο-

µακρυνθείτε από το γήπεδο!» τσίριξε η κυρία Σου Νά-

µι στις δυο µουτρωµένες ντίβες.

«Είναι εξωφρενικό! ∆εν το πιστεύω ότι αυτές οι

δύο κυκλοφορούν ακόµη αγκαζέ», είπε η Ροσέλ πλη-

σιάζοντας τη Ροµπέκα και τη Βένους.

«Θεωρούν ότι έτσι είναι λιγότερες οι πιθανότητες

να τις απαγάγουν οι νόρµι*», απάντησε η Βένους κου-

νώντας δύσπιστα το κεφάλι της. «Είναι φοβερό! Όλοι

έχουν χάψει την ιστορία µε τους νόρµι».

Μετά τη νικηφόρα προσπάθεια της Κλάρα Κλάψα,

η Ροµπέκα, η Ροσέλ και η Βένους αποφάσισαν ότι

ήταν ώρα να εντοπίσουν το µόνο άτοµο που µπορού-

σε ίσως να εµποδίσει την καταστροφή του Monster

High. Οι τρεις τους πέρασαν ανάµεσα από ορδές αλ-

λόκοτων πλασµάτων ενώ κοίταζαν όλο αγωνία δεξιά

κι αριστερά αναζητώντας τη Γουιντόνα Σπάιντερ.

«Κορίτσια, θα γίνει άραγε ποτέ φυσιολογική η κα-

12

* Κάποιος µε συνηθισµένα σωµατικά χαρακτηριστικά.
(Σ.τ.Ε.)
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θηµερινότητα µας; Ίσως και λιγάκι βαρετή;» ρώτησε η

Ροµπέκα τη Βένους και τη Ροσέλ καθώς προσπερνού-

σαν δύο θαλάσσια πλάσµατα που έκαναν διατάσεις.

«Chérie*, µακάρι να µπορούσα να σου απαντήσω

“ναι”, αλλά σκέψου όλα όσα έχουν συµβεί από τότε

που φτάσαµε στο Monster High. Πρώτα ήταν η µα-

ντάµ Φλάπερ, που µε εκείνο το απαίσιο ξόρκι γητέµα-

τος έκλεψε από µαθητές και καθηγητές την κριτική

τους σκέψη. Quelle horreur!**»

«Οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν ήταν καθόλου εύκο-

λο να το αντιστρέψουµε», θυµήθηκε η Βένους. «Και να

φανταστείς ότι η µις Φλάπερ τη γλίτωσε ισχυριζόµενη

ότι δήθεν την είχαν γητέψει κι εκείνη! Σαχλαµάρες!»

«Αν και ακόµη πιο αλλόκοτο κι από µέλισσα που

δεν τη µέλει το µέλι ήταν το ότι όλοι επέστρεψαν στις

δουλειές τους σαν να µη συνέβη τίποτα. ∆ε σήµανε

συναγερµός ούτε όταν γέµισε ο τόπος άσπρες γάτες,

κούκλες της συµφοράς και προειδοποιητικά µηνύµα-

τα», παρατήρησε η Ροµπέκα.

13

* Γλυκιά µου. (Σ.τ.Μ.)
** Τι τροµερό! (Σ.τ.Μ.)

© Mattel, Inc, 2014 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2015



«Τι συναγερµός;» απόρησε η Ροσέλ.

«Αµάν, Ροσέλ! Μια έκφραση είναι», εξήγησε χα-

µογελώντας η Ροµπέκα.

«Τόσο πολλές εκφράσεις... Τι ενοχλητικό!»

«Μόνο όταν άρχισαν να κάνουν την εµφάνισή τους

τα απειλητικά γκράφιτι ο κόσµος έδωσε προσοχή,

ενώ, µετά την απαγωγή της διευθύντριας Γλυκοαίµα-

της, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου», συµπλήρω-

σε η Βένους.

«Α! Κι εκείνο το σηµείωµα! Εκείνο το γελοίο ση-

µείωµα που έλεγε ότι τη διευθύντρια την είχαν αρ-

πάξει οι νόρµι και θα την επέστρεφαν µόνο αφότου

χτιζόταν ένα τείχος γύρω από το Σάλεµ», είπε ανα-

στενάζοντας η Ροσέλ στη θύµηση της παράλογης

ιστορίας.

«Ωστόσο, όλοι πιστεύουν ότι είναι αλήθεια. Όλοι,

εκτός από εµάς. Ούτε που υποψιάζονται ότι η µις

Φλάπερ συνεργάζεται µε µια µυστική οργάνωση. Για

την ακρίβεια, αγνοούν την ύπαρξη του ΑΤΣΕΠ. Όχι ότι

εµείς ξέρουµε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό και τι

γυρεύουν…» µουρµούρισε η Βένους.

14
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«Αυτό ελπίζω να µας το αποκαλύψει η Γουιντόνα»,

παρενέβη η Ροσέλ.

Η Γουιντόνα Σπάιντερ, κόρη της Αράχνης, είχε βρε-

θεί λίγες εβδοµάδες νωρίτερα κρυµµένη στη σοφίτα

του Monster High. Και, παρόλο που αρχικά ο σερίφης

Φρεντ Εσπρέσο την πέρασε για κατάσκοπο των νόρ-

µι, οι εξηγήσεις της σύντοµα τον έπεισαν ότι δεν ήταν

παρά µια «λαθρεπιβάτισσα» διψασµένη για γνώση.

Αλίµονο, όµως, δεν ήταν αυτή η αλήθεια…

Αντικρίζοντας τη Ροµπέκα, τη Ροσέλ και τη Βένους,

η ψηλή και λυγερή Γουιντόνα, µε τα έξι χέρια και το

αστραφτερό µαύρο δέρµα, κάρφωσε τα έξι µάτια της

στο έδαφος.

«Τα ξέρουµε όλα», την πίεσε η Βένους. «Ξέρουµε τι

κάνεις. Ξέρουµε ότι συνεργάζεσαι µε τη µις Φλάπερ και

το ΑΤΣΕΠ. Το µόνο που δεν ξέρουµε είναι το γιατί».

«∆εν καταλαβαίνω τι εννοείς», ψέλλισε νευρικά η

Γουιντόνα.

«Μα τους λαβωµένους λέβητες, Γουιντόνα, σταµά-

τα να υποκρίνεσαι», πετάχτηκε η Ροµπέκα.

«∆εν υποκρίνοµαι… Αλήθεια, δεν ξέρω», ψιθύρισε

15
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η Γουιντόνα µε το βλέµµα κολ-

ληµένο στην κατοικίδια µύγα

της, την Ξου.

«Φαίνεσαι τόσο καλή, τόσο

ειλικρινής… ∆εν καταλαβαίνω.

Πώς γίνεται να έµπλεξες σε κά-

τι τόσο απαίσιο; Μια οργάνωση που θεωρεί κάποια

πλάσµατα ανώτερα από άλλα; Είναι λάθος και το ξέ-

ρεις», τη µάλωσε η Βένους.

«∆εν καταλαβαίνετε...» Η Γουιντόνα ξέσπασε σε

κλάµατα. «Νόµιζα ότι µε έστειλαν να βοηθήσω. Για το

καλό όλων µας. Όµως, τότε άρχισα να διαβάζω διά-

φορα… Πράγµατα που δε µου άρεσαν και τις µισές

φορές ούτε που τα καταλάβαινα…»

«Πες µας ποιος κρύβεται πίσω απ’ όλα αυτά!

Ποιος ή τι είναι το ΑΤΣΕΠ;» την πίεσε η Βένους να

οµολογήσει.

«∆εν µπορώ να σας πω… Είναι πολύ επικίνδυνο…»

«Πρέπει να µας πεις! ∆ιακυβεύεται το µέλλον µας

στο Monster High!» την ικέτεψε η Ροσέλ. «Σε παρα-

καλώ, Γουιντόνα».

16
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«∆εν ξέρετε πόσο ισχυροί είναι», ψέλλισε φοβι-

σµένο το αραχνοκόριτσο και ξανάβαλε τα κλάµατα.

«Πες µας ποιοι είναι! Μπορούµε να τους πολεµή-

σουµε!» ούρλιαξε η Βένους χάνοντας την υποµονή της.

«Ακόµη δεν καταλάβατε… ∆εν µπορείτε να τους

σταµατήσετε!» διαφώνησε η Γουιντόνα.

«Αφού σταµατήσαµε το γήτεµα της µις Φλάπερ, θα

το σταµατήσουµε κι αυτό», δήλωσε µε αυτοπεποίθη-

ση η Βένους.

«Μα δεν το βλέπετε; Όλα είναι µέρος του ίδιου

σχεδίου».

«Τίνος σχεδίου;» τη ρώτησε ικετευτικά η Ροµπέκα

ενώ ατµοί ξεχύνονταν από τα αυτιά της.

«Ούτε που φαντάζεστε πόσο ψηλά φτάνει και πό-

σο καιρό το ετοίµαζαν», είπε η Γουιντόνα καθώς µια

δυνατή σειρήνα έσκιζε τον αέρα.

Ο διαπεραστικός της ήχος ήταν όµοιος µε αυτόν

αεροπορικής επιδροµής. Στο άκουσµα του µακρόσυρ-

του ουρλιαχτού της σειρήνας, οι µαθητές του Monster

High µετατράπηκαν σε συγχυσµένο, φοβισµένο όχλο.

17
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∆εν είναι άσκηση. Επαναλαµβάνω, δεν είναι

άσκηση. Μαθητές και προσωπικό να παρου-

σιαστούν αµέσως στο γυµναστερατήριο. Κιν-

δυνεύουµε».

Η φωνή ανήκε στη σχολική επιθεωρήτρια Πέτρα

Ξέξασπρη, µια ψηλή, ξερακιανή µούµια, µε πρόσωπο

µονίµως ψυχρό και ανέκφραστο.

«Όλοι στο γυµναστερατήριο αµέσως! Επαναλαµ-

βάνω, αµέσως!» συνέχισε η επιθεωρήτρια Πέτρα, ενώ

πανικός ξεσπούσε ανάµεσα στους µαθητές. Τα αλλό-

κοτα πλάσµατα τρέπονταν σε φυγή ουρλιάζοντας, τι-

νάζοντας χέρια και πόδια και γρατζουνώντας όποιον

19

ΚΕΦΑΛΑΙΟδύο
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και ό,τι έβρισκαν µπροστά τους. Παρότι κανείς δεν

ήξερε γιατί είχε ηχήσει η σειρήνα, όλοι έτρεχαν λες

και ήταν ζήτηµα ζωής και θανάτου.

«Μαθητές και µαθήτριες, δεν έχουµε χρόνο για χα-

ζολόγηµα, περπάτηµα και κουβεντούλα! Ο συναγερ-

µός είναι κόκκινος σαν θανατηφόρα ιλαρά. Όχι πορ-

τοκαλής! Όχι κίτρινος! Κόκκινος!»

Η χρήση του όρου κόκκινος συναγερµός αµέσως

ενίσχυσε την υστερία, και το ήδη φρενιασµένο πλήθος

άρχισε να τρέχει γύρω γύρω σαν νυχτερίδες στη λια-

κάδα. Ωστόσο, ένας προσεκτικότερος παρατηρητής

θα έβλεπε ότι δεν ακολουθούσαν όλοι τις εντολές της

επιθεωρήτριας. Στη µέση του χαµού, ακίνητα σαν

20
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αγάλµατα, στέκονταν τέσσερα κορίτσια. Όπως το µά-

τι του κυκλώνα, έτσι κι αυτές παρέµεναν ασάλευτες

ενώ όλα στροβιλίζονταν γύρω τους.

Η Ροµπέκα, η Βένους και η Ροσέλ κοιτούσαν τη

Γουιντόνα παρακαλώντας τη σιωπηρά να οµολογήσει.

Εµφανώς ταραγµένη, η Βένους ένιωσε τη γύρη πειθούς

της να αναδεύεται. Επιθυµώντας να την τιθασεύσει –

τουλάχιστον µέχρι να της είναι απολύτως απαραίτη-

τη–, έκλεισε τα µάτια της και πήρε µια βαθιά ανάσα.

Τότε ένιωσε ένα απαλό χτύπηµα στο πίσω µέρος του κε-

φαλιού της. Ήταν το υφασµάτινο χέρι του Χουντούντ

Βουντού, µιας κούκλας βουντού σε µέγεθος ανθρώπου.

«Φράνκι! Φράνκι!» ούρλιαζε ο Χουντούντ διασχί-

ζοντας µε ορµή το γήπεδο.

«Χουντούντ! Πιάσε το χέρι µου!» τσίριξε η Φράνκι

Στάιν, η δηµιουργός –και ο µεγάλος έρωτας– του Χου-

ντούντ, τρέχοντας στο γρασίδι.

«Γουιντόνα…» άρχισε να λέει η Βένους, αλλά τη

φωνή της έπνιξε ένα µουγκρητό.

«Κουνήσου, ζόµπι», βρυχήθηκε ένας ανυπόµονος

λυκάνθρωπος σπρώχνοντας πέρα ένα αργοκίνητο
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πλάσµα. «Ο κόκκινος συναγερµός σηµαίνει ότι δεν

υπάρχει χρόνος για χάσιµο!»

«Στο τσακ είµαι να αρχίσω να φταρνίζοµαι πάνω

σε κάθε αλλόκοτο πλάσµα που περνάει από δίπλα

µου», είπε η Βένους απελπισµένη.

«Πω πω, τότε µιλάµε για πολύ φτάρνισµα», µονο-

λόγησε σιγανά η Ροµπέκα, καθώς δύο κολοκυθοκέ-

φαλοι τις προσπερνούσαν. Τα µεγάλα πορτοκαλιά κε-

φάλια τους τραντάζονταν πάνω στους µικροσκοπι-

κούς τους ώµους.

«Ακούσατε την αρχηγό, τρέξτε µακριά από δω!»

τραγουδούσαν οι απόγονοι του Ακέφαλου Καβαλάρη.

«Κοίτα γύρω σου, Γουιντόνα», φώναξε η Βένους

προσπαθώντας να αγνοήσει τις εκκωφαντικές κραυ-

γές των συµµαθητών της. «Εσύ βοήθησες να ξεκινή-

σει όλο αυτό…»

«J’ai une idée*», ψιθύρισε η Ροσέλ στη Βένους µε

την απολαυστική µονστεριζιάνικη προφορά της. «Ίσως

θα ήταν plus facile, πιο εύκολο, να φταρνιστείς πάνω
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* Έχω µια ιδέα. (Σ.τ.Μ.)


