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Μετάφραση:
Κάσσυ Μπουλούκου
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ΚΚΡΡΑΑΚΚ!!

Η
µπάλα µε το νούµερο οκτώ κύλησε στην

απέναντι πλευρά του τραπεζιού και έπεσε

στη γωνιακή τρύπα.

«Αυτό είναι παιχνίδι, πράκτορα Ροκ Σταρ!»

Ο Ζακ Πάουερ αναστέναξε. Ο µεγαλύτερος

αδελφός του, ο Λίον, µόλις τον είχε νικήσει στο

µπιλιάρδο. Ξανά.

«Ήσουν τυχερός», είπε κατσουφιασµένος ο

Ζακ, πετώντας τη στέκα του πάνω στο τραπέζι.
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«Έξι συνεχόµενες φορές;» έκανε ο Λίον. «∆ε

νοµίζω».

«Μα ποτέ δεν αστοχείς!» φώναξε εκνευρι-

σµένος ο Ζακ. «Πώς γίνεται αυτό;»

«Είναι θέµα απλής γεωµετρίας, Ζακ», δήλωσε

αυτάρεσκα ο Λίον. «Α! Και λίγο φυσικής, φυσικά»

«Φυσικά», είπε σαρκαστικά ο Ζακ. Σκέφτηκε

ότι το γεγονός πως ήταν ο µεγαλύτερος σπασί-

κλας του κόσµου έδινε στον αδελφό του ένα άδι-

κο προβάδισµα σε αυτό το παιχνίδι.

Ο Ζακ ήταν κορυφαίος κατάσκοπος σε έναν

από τους κορυφαίους κατασκοπευτικούς οργα-

νισµούς, το Κυβερνητικό Γραφείο Ερευνών. Και

ο Λίον εργαζόταν στο ΚΓΕ, αλλά ανήκε στο τε-

χνικό προσωπικό – ήταν υπεύθυνος για την κα-

τασκευή µικρών, έξυπνων συσκευών και για την

οργάνωση των αποστολών.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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Και αυτό σηµαίνει ότι είµαι πολύ πιο κουλ από

εκείνον, θύµισε στον εαυτό του ο Ζακ. 

«Άλλη µια παρτίδα;» ρώτησε ο Λίον, στήνο-

ντας τις µπάλες. «∆εκατρία παιχνίδια και όποιος

φτάσει πρώτος στα εφτά; Αν µε νικήσεις αυτή τη

φορά, θα καθαρίσω εγώ µε την ηλεκτρική σκού-

πα αυτά που σου ζήτησε η µαµά».

«Εντάξει», απάντησε ο Ζακ. «Όµως, µε την

κανονική σκούπα. ∆ε θα το κάνεις εύκολο µε αυ-

τό το πράγµα».

Ο Ζακ έδειξε µια γυαλιστερή, µοβ συσκευή

απέναντι από εκεί όπου καθόταν. Τη VacuuTron

5000. Ο Λίον την είχε φτιάξει για να µειώσει τον

χρόνο του σκουπίσµατος και ακόµα και ο Ζακ

όφειλε να παραδεχτεί ότι ήταν µια πολύ καλή

εφεύρεση.

Αν είναι να κάνει τις δουλειές µου ο Λίον, σκέ-

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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φτηκε ο Ζακ, θα πρέπει να τις κάνει µε τον δύ-

σκολο τρόπο.

«Εντάξει», είπε ο Λίον. «Σύµφωνοι. Θα σε

αφήσω–»

Όµως, εκείνη τη στιγµή κάτι άρχισε να χτυ-

πάει. Ο Λίον έβαλε το χέρι στην τσέπη και έβγα-

λε µια µικρή ηλεκτρονική συσκευή. 

Έµοιαζε λίγο µε κονσόλα ηλεκτρονικού παιχνι-

διού, αλλά ο Ζακ ήξερε ότι ήταν κάτι παραπάνω.

Ήταν ένα SpyPad, το πιο χρήσιµο εργαλείο των

κατασκόπων του ΚΓΕ. Ήταν τηλέφωνο µε δυνα-

τότητα βιντεοκλήσεων, γεννήτρια µαγνητισµού,

συσκευή λέιζερ και εκατό άλλα gadgets σε ένα.

Το πρόσωπο µιας γυναίκας εµφανίστηκε στην

οθόνη και κοίταξε επίµονα τον Λίον και τον Ζακ.

«Πράκτορα Σκιά», είπε ο Λιον και κορδώθη-

κε. «Σας ακούµε».

ZAC  POWER  9 – ∆ΡΑΣΗ  ΣΤΟΝ  ΑΕΡΑ
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«Μόλις πήρα το πράσινο φως από τα Κεντρι-

κά», ανακοίνωσε η πράκτορας Σκιά. «Έχουµε

επιτέλους αρκετά στοιχεία για να ξεκινήσουµε

την επιχείρηση Το Μάτι του Κοριού».

«Λίον», ξεκίνησε να λέει ο Ζακ, «τι είναι–»

«Καιρός ήταν!» έκανε ο Λίον διακόπτοντας

τον Ζακ. «Έχω όλο τον εξοπλισµό έτοιµο εδώ και

µια εβδοµάδα!»

«Φυσικά και τον έχεις», είπε η πράκτορας, δυ-

σανασχετώντας. «Έπρεπε όµως να περιµένουµε

την επιβεβαίωση από το Παγκόσµιο Μάτι. Ο πρά-

κτορας Ροκ Σταρ είναι έτοιµος για την αποστολή;»

«Ναι», απάντησε ο Λίον ρίχνοντας µια µατιά

στον Ζακ. «Φτάνει να µη χρειαστεί να παίξει µπι-

λιάρδο».

«Τι πράγµα;» ρώτησε µπερδεµένη η πράκτο-

ρας Σκιά. 

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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«Τίπο– Άουτς!» έκανε ο Λίον καθώς ο Ζακ τον

κλότσησε στη γάµπα. «Τίποτα».

«Πολύ καλά», είπε η πράκτορας Σκιά. «Σε

αφήνω να τον ενηµερώσεις».

«Καλώς», είπε ο Λίον. «Τα λέµε».

Η εικόνα της πράκτορα χάθηκε.

«Τι ήταν όλο αυτό;» ρώτησε ο Ζακ.

«Μια οριστικοποίηση των προετοιµασιών για

την επόµενη αποστολή σου», απάντησε χαρού-

µενος ο Λίον.

«Των προετοιµασιών;»

Ο Λίον αναστέναξε. Οι αποστολές σου δεν ορ-

γανώνονται από µόνες τους, ξέρεις. ∆ουλεύουµε

πολύ σκληρά για αρκετές εβδοµάδες προτού

αναλάβεις καθεµία», είπε πετώντας ένα µικρό

δίσκο στην παλάµη του Ζακ. «Συνήθως δεν είσαι

παρών για να το δεις».

ZAC  POWER  9 – ∆ΡΑΣΗ  ΣΤΟΝ  ΑΕΡΑ
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«Α!» έκανε ο Ζακ. Ποτέ του δεν είχε σκεφτεί

τι συνέβαινε στα παρασκήνια του ΚΓΕ. «Ποια εί-

ναι λοιπόν αυτή η αποστολή για την οποία εργά-

ζεστε όλοι τόσο σκληρά;»

«Πώς σου ακούγεται η εκτόξευση ενός πυραύ-

λου µεγάλου βεληνεκούς προς έναν αόρατο στό-

χο;» ρώτησε ο Λίον.

«Πανεύκολο», απάντησε ο Ζακ.

«Τέλεια!» αναφώνησε ο Λίον. «Σου είπα ότι

εσύ είσαι ο πύραυλος;»

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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∆
έκα λεπτά αργότερα, ο Ζακ βρισκόταν µέ-

σα στο Κινητό Εργαστήριο Τεχνολογίας

του Λίον, που κινούνταν µε ταχύτητα στον αυτο-

κινητόδροµο. Το ΚΕΤ ήταν ένα µυστικό εργα-

στήριο, καµουφλαρισµένο ως φορτηγό µεταφο-

ράς επίπλων.

Ο Ζακ έβγαλε το SpyPad του και έβαλε µέσα

τον ασηµί δίσκο της αποστολής.
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