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Επιτέλους, Οδυσσέα! Ακόμη ψάχνεις αυ-
τό το τετράδιο;» φώναξε ανυπόμονα η 

μαμά μου. «Θα αργήσουμε πάλι! Σε λίγο θα 
περάσει το σχολικό».

«Δεν το βρίσκω», ψιθύρισα και, κλείνοντας 
αποφασιστικά την τσάντα μου, προχώρησα 
προς την εξώπορτα. «Μα πού μπορεί να πή-
γε;» ξεθάρρεψα. «Λες και άνοιξε η γη και το 
κατάπιε! Είναι μυστήριο!»

«Μυστήριο το λες 
εσύ. Αλλά εγώ το λέω 
ακαταστασία και τσα-
πατσουλιά!» είπε η μαμά 
και με τράβηξε προς το 
ασανσέρ.
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Κοιτάζοντας από το πα-
ράθυρο του σχολικού 
λεωφορείου έσπαζα το 

κεφάλι μου. Πού στο κα-
λό είχε πάει αυτό το τετρά-

διο των μαθηματικών; Μό-
λις χτες το είχα αφήσει, με τα ίδια μου τα χέ-
ρια, πάνω στο γραφείο μου.

Η μαμά λέει τα δικά της, αλλά εγώ ξέρω. 
Ξέρω ποιος φταίει. Κάπου στο σύμπαν υπάρ-
χει μια πολύ μεγάλη δύναμη, ένας τεράστιος 
μαγνήτης. Μια πελώρια… ρουφήχτρα. Όταν, 
λοιπόν, αυτή η ρουφήχτρα βρίσκει το δωμά-
τιό μου άνω κάτω, και αυτό συμβαίνει αρκε-
τά συχνά, ρουφάει και εξαφανίζει ό,τι της 
αρέσει. Έτσι, στα καλά καθούμενα, χάνο-
νται τετράδια, βιβλία, γόμες, μπάλες, ακόμη 
και μισοφαγωμένα γλειφιτζούρια. Κάπως 
έτσι χάθηκε η φανέλα του μπάσκετ πριν από 
τριάντα τέσσερις μέρες…

Άλλες φορές η ρουφήχτρα ξεβράζει ό,τι 
μπορεί να φανταστεί κάποιος. Τις προάλλες 
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ξέβρασε μια κολλημένη 
τσίχλα στο κάτω μέρος της 
καρέκλας μου. Άδικα προ-
σπάθησε η μαμά με έναν 
ολόκληρο στρατό από 
μπουκάλια απορρυπαντικών να τη βγάλει. 
Εκείνη είχε κολλήσει φαρδιά πλατιά στο 
ύφασμα της καρέκλας και δεν έλεγε να το 
κουνήσει από εκεί. Και πώς βρέθηκαν τρεις 
βρόμικες κάλτσες κάτω από το κρεβάτι μου; 
Είναι μυστήριο σας λέω! Είμαι σίγουρος πως 
τις είχα βάλει στο καλάθι για τα άπλυτα.

Χιλιάδες πραγματάκια, λοιπόν, πηγαι-
νοέρχονται στο σύμπαν και μπαινοβγαίνουν 
στο δωμάτιό μου και στη ζωή μου, χωρίς να 
μου ζητήσουν την άδεια ούτε μισή φορά.

Η μαμά, βέβαια, συνεχίζει να λέει τα δικά 
της. Αλλά τι ξέρει εκείνη από μυστήρια και 
χαμένα αντικείμενα; Ακόμη και στη μυστη-
ριώδη γωνίτσα της πίσω από τον καναπέ του 
καθιστικού, η τάξη και η καθαριότητα βασι-
λεύουν. Εκεί, μέσα σε αμέτρητα ντουλαπά-
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κια και συρταράκια, κρύ-
βει η μαμά τους θησαυ-
ρούς της: πινέλα, παλέτες, 

χρώματα, ακουαρέλες, 
μπλοκ, καβαλέτα, μο-

λύβια και κάρβουνα. Δε 
μου επιτρέπει να παίζω με αυτά, 

αλλά εγώ ξέρω πως άδικα φοβάται· δεν κιν-
δυνεύουν από εμένα…

Και τι τα κάνει όλα αυτά θα αναρωτιέστε. 
Ζωγραφίζει θάλασσες. Μόνο θάλασσες, 
πολλές θάλασσες. Ήρεμες, φουρτουνιασμέ-
νες, με αφρισμένα κύματα, με ήλιους, και 
άλλες λουσμένες στο φεγγαρόφωτο. Μετά 
τις κρεμάει στους τοίχους. Είναι τόσες οι θά-
λασσες, που πολλές φορές νομίζω ότι ζού-
με σε κάποιο νησί και πως μόλις βγω απ’ την 
εξώπορτα, εκεί κοντά στη σκάλα, θα με πε-
ριμένει ένα καραβάκι με τα πανιά του ανοι-
χτά για να σαλπάρουμε.

Το σχολικό σταμάτησε και έτρεξα αμέσως 
να βρω τον Νικόλα, τον καλύτερο φίλο μου.
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«Πάλι τα ίδια», του είπα. «Τώρα εξαφανί-
στηκε το τετράδιο των μαθηματικών…» 

«Και τι θα κάνεις;» με ρώτησε.
«Δεν ξέρω… θα τα πούμε στο διάλειμμα», 

του πέταξα και τρέξαμε και οι δυο καθώς εί-
χε χτυπήσει το κουδούνι.

Στο διάλειμμα, μασουλώντας τα σουσαμέ-
νια κουλούρια μας, συζητήσαμε πολύ σοβαρά. 

«Πρέπει να κάνω έρευνα. Ίσως δανειστώ 
κάποιο βιβλίο από τη δανειστική βιβλιοθήκη 
για το Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνεις! Θα 
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Σ το δωμάτιο του Οδυσσέα συμβαίνουν παράξενα πράγ-
ματα. Αντικείμενα εξαφανίζονται μυστηριωδώς στα 

καλά καθούμενα, και άλλες φορές εμφανίζονται από το 
πουθενά. Η μαμά του πιστεύει ότι είναι απλώς ακατάστα-
τος, αλλά ο Οδυσσέας ξέρει την αλήθεια… 

Κάπου στο σύμπαν υπάρχει μια πελώρια ρουφήχτρα που 
ρουφάει και εξαφανίζει ό,τι της αρέσει. Ο Οδυσσέας μοι-
ράζεται το μυστικό του με τον φίλο του τον Νικόλα, και  
οι δυο μαζί προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο. Μέχρι που 
μια μέρα ο Οδυσσέας βρίσκει ένα περίεργο σημείωμα 
από το σύμπαν, και τα πράγματα μπερδεύονται ακόμη 
περισσότερο…
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