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Ìå ôÜ öñá óç:
Φωτεινή Μοσχή
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ÁË ËÁ  ÅÑ ÃÁ
ÔÏÕ  ÏÏÕ ÅÍ  ÊÏË ÖÅÑ

Ìõ èé óôï ñÞ ìá ôá

ÌÐÅ ÍÉ ÊÁÉ ÏÌÁÑ, 1998
ÌÐÅ ÍÉ ÊÁÉ ÌÐÅ ÚÌÐ, 1999, õðï øÞ öéï ãéá ôï âñá âåßï Ìðß óôï 2000
Ç ËÉ ÓÔÁ ÌÅ ÔÉÓ ÅÕ ×ÅÓ, 2000

Ãéá ìé êñïýò áíá ãíþ óôåò

ÔÏ ÃÉÏ ÃÉÏ ÔÇÓ ÃÉÁ ÃÉ ÁÓ, 1999
ÔÁ ÁÓÔÅÉÁ ÐÏ ÄÉÁ ÔÏÕ ÅÍÔ, 2000
ÔÏ ÊÑÅ ÂÁ ÔÉ ÔÏÕ ÅÍÔ, 2001

Èå á ôñé êÜ Ýñ ãá

ÏÉ ÁÑ ×Ï ÍÔÅÓ ÔÇÓ ÁÃÁ ÐÇÓ

Áðü ôéò Åê äü óåéò ØÕ ×Ï ÃÉÏÓ êõ êëï öï ñïýí:

ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË – TA XÉËÉÁ ÐÑÏ ÓÙ ÐÁ, 2001, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ
ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË – ÐÅ ÑÉ ÐÅ ÔÅÉÁ ÓÔÇÍ ÁÑ ÊÔÉ ÊÇ, 2002, 
ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ
ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË – Ï ÊÙÄÉÊÁÓ ÔÇÓ ÁÉÙÍÉÏÔÇÔÁÓ, 2003, 
ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ
ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË – Η ΠΑΓΙ∆Α, 2005, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ
ÏÉ ÓÏÕÐÅÑ ÊÁÔÁÄÉÙÊÔÅÓ, 2005, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ
ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË – Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΠΟΙΚΙΑ, 2007, ìôöñ. Êáß ôç Ïé êï íü ìïõ
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 2008,
ìôöñ. Φωτεινή Μοσχή
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΑΣ ΦΛΟΜΠΕΡ, 2008, ìôöñ. Φωτεινή Μοσχή
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΑΚΗ, 2008, ìôöñ. Φωτεινή Μοσχή
ÁÑ ÔÅ ÌÇÓ ÖÁ ÏÕË – ΕΝΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ, 2008,
ìôöñ. Ευδοξία Μπινοπούλου

Áðü ôéò Åê äü óåéò ØÕ ×Ï ÃÉÏÓ ετοιµάζεται:

ARTEMIS FOWL AND THE TIME-PARADDOX

© EOIN COLFER 2006 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2009



Στον Λίαµ και τον Τζον:
Τη Λέσχη της Πέµπτης
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ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΦΑΟΥΛ

Ο Φώτης Φεγγάρης δε µοιάζει µε τα άλλα παιδιά. Πρώ-
τα απ’ όλα, πρέπει να ανέχεται το ταπεινωτικό επώνυµό
του και τις κορο¹δίες που αυτό συνεπάγεται. Ο πραγµα-
τικός λόγος, όµως, που ο Φώτης είναι διαφορετικός εί-
ναι ότι από µωρό έχωνε τη µύτη του όπου µπορούσε
να εντοπίσει µυστήρια. Και δε χρειάζεται να πούµε ότι
αυτό είναι ένα ταλέντο που δεν το έχουν εκτιµήσει και
πολλοί, ούτε καν η ίδια του η οικογένεια.

Αυτό, όµως, τον Φώτη δεν τον ενδιαφέρει καθόλου.
Αφότου αποφοίτησε πρώτος στα µαθήµατα που παρα-
κολούθησε µέσω ίντερνετ, είναι επίσηµα καταγεγραµ-
µένος ως ο νεότερος ντετέκτιβ του κόσµου. Έχει ακό-
µα και ένα ασηµένιο σήµα για να το αποδείξει. Όλα
πάνε µια χαρά, µέχρι που συµβαίνουν δύο πράγµατα:
µια συµµαθήτριά του τον προσλαµβάνει για να λύσει ένα
έγκληµα και κάποιος κλέβει το πολύτιµο σήµα του. Όλα
τα ίχνη οδηγούν στη διαβόητη εγκληµατική οικογένεια
της πόλης, την οικογένεια Σουγιά.

Καθώς ο Φώτης ξεδιαλύνει το µυστήριο, αρχίζουν
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να διαφαίνονται τα ίχνη µιας συνωµοσίας. Ωστόσο,
πριν προλάβει να λύσει την υπόθεση, βρίσκεται να εί-
ναι ξαφνικά ο κύριος ύποπτος για ένα σοβαρό έγκλη-
µα. Για να καθαρίσει το όνοµά του θα πρέπει να συ-
νεργαστεί µε τον πιο απίθανο εχθρό και να κρυφτεί
από την αστυνοµία. Ο Φώτης έχει λίγες ώρες στη διά-
θεσή του για να βρει τον ένοχο – ειδάλλως θα καταδι-
καστεί ο ίδιος.

10 OOYEN  KOËÖÅÑ
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕ ΛΕΝΕ ΦΕΓΓΑΡΗ. Φώτη Φεγγάρη. Και είµαι ιδιωτι-
κός ντετέκτιβ. Στα δώδεκα χρόνια που έχω ζήσει πάνω
σ’ αυτή την περιστρεφόµενη σφαίρα που αποκαλούµε
Γη έχω δει πολλά πράγµατα που οι περισσότεροι άν-
θρωποι δε βλέπουν. Έχω δει ταπεράκια να αδειάζουν
από καθετί φαγώσιµο εκτός από τα φρούτα. Έχω δει
δίκτυα αντιγραφής να λειτουργούν στις πέντε ηπείρους
και ολόκληρα φορτηγά γεµάτα ζαχαρωτά κλεµµένα
από µωρά.

Νόµιζα ότι τα είχα δει όλα. Είχα περάσει τόσες ώρες
στα σκουπίδια ψάχνοντας για χαµένα ραβασάκια, που
νόµιζα ότι τίποτα δεν µπορεί να µε σοκάρει. Στο κάτω
κάτω, όταν έχεις έρθει πρόσωπο µε πρόσωπο µε τις σκο-
τεινές γωνιές της παιδικής χαράς, η ζωή δεν κρύβει και
πολλές εκπλήξεις πια.

Έτσι νόµιζα τουλάχιστον. Αλλά έκανα λάθος. Με-
γάλο λάθος.

Πριν από ένα µήνα, βρέθηκε στο δρόµο µου µια υπό-
θεση. Μια υπόθεση που µε έκανε να σκεφτώ µήπως

1
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έπρεπε να εγκαταλείψω για τα καλά τη δουλειά του ντε-
τέκτιβ. Είχα µόλις κλείσει τα δώδεκα και είχα ήδη καµιά
δεκαριά επιτυχηµένες υποθέσεις στο ενεργητικό µου. Η
δουλειά πήγαινε καλά, αλλά ένιωθα πια έτοιµος να αρ-
χίσω να διαλευκαίνω πραγµατικά εγκλήµατα. Όχι παι-
χνιδάκια για παιδιά. Ήθελα αληθινές υποθέσεις που θα
µου έφερναν αληθινά λεφτά και όχι ό,τι κέρµατα τύχαι-
νε να έχει το κάθε παιδί στην τσέπη του για χαρτζιλίκι.

Όλα πήγαν στραβά τη µέρα που αποφάσισα να πα-
ραβώ τον πρώτο κανόνα του Μποµπ Μπερνστάιν: Να
είσαι αόρατος. Συναρµολόγησε τα κοµµάτια του παζλ,
αλλά µη γίνεις ποτέ ο ίδιος ένα από αυτά.

Ο Ηρώδης Σουγιάς µε έκανε να ξεχάσω αυτό τον
κανόνα. 

Όπως γνωρίζουν όλοι οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ, ο Μποµπ
Μπερνστάιν είναι ο θρυλικός πράκτορας του FBI που
στράφηκε στην ιδιωτική καριέρα και ίδρυσε την Ακα-
δηµία Μπερνστάιν στην Ουάσινγκτον, για να µπορέσει
να εκπαιδεύσει κατάλληλα τους επίδοξους ντετέκτιβ.
Έγραψε επίσης το εγχειρίδιο Μπερνστάιν, το οποίο κά-
θε φοιτητής της Ακαδηµίας πρέπει να ξέρει παπαγαλία,
αν θέλει να έχει έστω και την παραµικρή ελπίδα να απο-
φοιτήσει. Εγώ ήξερα το εγχειρίδιο απέξω κι ανακατω-
τά και είχα βγει πρώτος στην τάξη µου –µέσω ίντερνετ–
κι ας χρειάστηκε να χρησιµοποιήσω το πιστοποιητικό
γέννησης του µπαµπά µου για να το πετύχω. Ευτυχώς
έχουµε το ίδιο όνοµα.

27 Σεπτεµβρίου. Αυτή η µέρα έχει τυπωθεί στο µυα -
λό µου µε κάθε λεπτοµέρεια, σαν φωτογραφία σε υψη-

12 OOYEN  KOËÖÅÑ
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λή ανάλυση. Το τέλος του πρώτου µας µήνα πίσω στα
θρανία µετά τις καλοκαιρινές διακοπές. ∆υστυχώς, το
καλοκαίρι µάλλον δεν είχε καταλάβει ότι έπρεπε να
την κάνει και συνέχιζε να µας λούζει µε ήλιο και ζέστη.
Η ζέστη ξεχυνόταν από την άσφαλτο σε κύµατα και τυ-
λιγόταν γύρω από τους µαθητές του ∆ηµοτικού και του
Γυµνασίου του Σαιντ Τζερόµ.

Έφτασα στην είσοδο περίπου τη γνωστή ώρα, 8.50.
Μ’ αρέσει να φτάνω δέκα λεπτά νωρίτερα, όπου και να
πηγαίνω. Μου δίνει χρόνο να αφουγκραστώ τον παλ-
µό του κόσµου γύρω µου. Οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ είναι
απαραίτητο να έχουν επαφή µε το περιβάλλον τους.
Το εγχειρίδιο Μπερνστάιν λέει ότι: Ένας ντετέκτιβ δεν
ξέρει ποτέ από πού µπορεί να προκύψει η επόµενη υπό-
θεση. Μπορεί να είναι ένα αίνιγµα που, αν είχε τα µά-
τια του ανοιχτά, το έχει ήδη λύσει. Γι’ αυτό κι εγώ έχω
τα µάτια µου ορθάνοιχτα. Μπορώ να σας πω ποια παι-
διά έχουν ψείρες. Ξέρω ποιος δίνει σε ποιον ραβασά-
κια στην αυλή και ακόµα ποιοι καθηγητές σταµατάνε
στα Μακντόναλντς καθώς έρχονται στο σχολείο.

Κανείς, όµως, δεν είναι δυνατόν να βλέπει τα πάντα.
Ούτε καν ο θρυλικός ντετέκτιβ Μποµπ Μπερνστάιν.
Γι’ αυτό χρειαζόµουν τους πληροφοριοδότες µου. Ο
Ντούµπι Ντόιλ ήταν ο καλύτερος χαφιές µου. Ένα µυ-
ξιάρικο οκτάχρονο καρφί µε κοφτερό βλέµµα και µε-
γάλο στόµα. Ο Ντούµπι θα πουλούσε και τη µάνα του
για µια χούφτα λιωµένα ζελεδάκια. ∆υστυχώς, όµως,
όταν λέω ότι ο Ντούµπι ήταν µυξιάρικο δεν είναι απλώς
σχήµα λόγου. Ο Ντούµπι δεν πήγαινε ποτέ πουθενά

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΡΕΥΝΩΝ  ΦΩΤΗ  ΦΕΓΓΑΡΗ 13
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χωρίς τα δυο πρασινωπά γιογιό που κρέµονταν από τα
ρουθούνια του, τις µύξες που ρουφούσε µε τέτοια δύ-
ναµη που είµαι σίγουρος ότι τυλίγονταν γύρω απ’ τον
εγκέφαλό του. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το τέλειο κα-
µουφλάζ. Ήταν το µόνο που πρόσεχαν οι άνθρωποι
όταν τον κοιτούσαν. Αν ποτέ ο Ντούµπι αποφάσιζε να
σκουπίσει τη µύτη του, ούτε η ίδια η µητέρα του δε θα
µπορούσε να τον ξεχωρίσει από όλα τα άλλα παιδιά
στην αυλή.

Εκείνο το πρωινό, στις 27 Σεπτεµβρίου, ο Ντούµπι
στεκόταν στην είσοδο του σχολείου και µε περίµενε.
Ξαφνιάστηκα. Συνήθως έπρεπε να τον ψάχνω εγώ.
Πρέπει να ήταν κάτι σηµαντικό. 

«Μέρα, Φώτη», είπε βαριεστηµένα, σέρνοντας τα βή-
µατά του πίσω µου.

∆εν τον κοίταξα. Το να βλέπεις από κοντά τις µύξες
του Ντούµπι δεν ήταν και ο καλύτερος τρόπος να ξεκι-
νήσεις τη µέρα σου. 

«Τι έχεις για µένα;» τον ρώτησα χαλαρά. 
«Είδες Απίστευτες Ιστορίες χτες το βράδυ; Είχε ένα

τέρας από λάσπη».
Ο Ντούµπι ήταν καλός για καρφί, αλλά συχνά έχα-

νε την ουσία.
«Ας µιλήσουµε αργότερα για κινούµενα σχέδια, Ντού-

µπι. Έχεις τίποτα πληροφορίες;»
«Αµέ. Και µάλιστα καλές. Αλλά θέλω να δω το σήµα».
Αναστέναξα. Ο Ντούµπι ήθελε πάντα να βλέπει το

σήµα µου. Ήταν γυαλιστερό κι εκείνος ήταν µόλις
οκτώ ετών.

14 OOYEN  KOËÖÅÑ
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«Καλά. Μια µατιά και µετά θα τα ξεράσεις όλα».
Έβαλα το χέρι µου στην τσέπη του παντελονιού µου

και έβγαλα ένα µικρό δερµάτινο πορτοφόλι. Το άνοι-
ξα µπροστά στο πρόσωπο του Ντούµπι. Μέσα είχε µια
πλαστικοποιηµένη κάρτα και ένα ασηµένιο σήµα ντε-
τέκτιβ. Μια ακτίνα φωτός έπεσε πάνω στις γραµµές του
και για µια στιγµή, που κράτησε περισσότερο απ’ το κα-
νονικό, ένιωσα υπνωτισµένος. Ακόµα και έπειτα από
έξι µήνες, µερικές φορές δεν µπορούσα να το πιστέψω
ότι ήταν επιτέλους δικό µου. 

«Πω, πω!» είπε ο Ντούµπι µε πραγµατικό θαυµα-
σµό, που έδωσε γρήγορα τη θέση του στην αµφιβολία.
«Είσαι σίγουρος ότι είναι αληθινό;»

Χτύπησα µε το δάχτυλό µου την πλαστικοποιηµένη
κάρτα. «Τα λέει όλα εδώ, Ντούµπι. Φώτης Φεγγάρης.
Απόφοιτος της Ακαδηµίας Ιδιωτικών Ντετέκτιβ Μποµπ
Μπερνστάιν».

«Μου το δίνεις;» ρώτησε ο Ντούµπι, όπως έκανε κά-
θε φορά που έβλεπε το σήµα.

«Όχι», απάντησα βάζοντας το πορτοφόλι πίσω στην
τσέπη µου. «Μου πήρε δύο ολόκληρα χρόνια να το απο-
κτήσω. Ακόµα και αν το έπαιρνες δε θα ήταν στ’ αλή-
θεια δικό σου».

Ο Ντούµπι µούτρωσε. Ήταν λίγο σύνθετη σκέψη για
κάποιον που δεν είχε ακόµα καταφέρει να αποκρυπτο-
γραφήσει το ρόλο του χαρτοµάντιλου.

«Λοιπόν, τι έχεις για µένα, Ντούµπι; Κάτι ζουµερό,
ελπίζω!»

«∆εν ξέρω τι έχω», είπε. «Ήρθα να σε ψάξω µόνο και
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µόνο επειδή όλοι ξέρουν ότι είµαι το κρυφό σου καρ-
φί και µου είπαν να ψάξω να σε βρω».

Σταµάτησα. «Ποιος σου το είπε;»
«Ο Ηρώδης Σουγιάς», απάντησε ο Ντούµπι. «∆εν

ξέρω ποιος είναι ο άλλος, αλλά είναι πολύ µεγάλος».

Ο Ηρώδης Σουγιάς. Σύµφωνα µε τους νόµους της
σχολικής αυλής, αυτό το όνοµα δε θα έπρεπε να µε απα-
σχολεί ούτε στο ελάχιστο. Στο κάτω κάτω, εγώ ήµουν
στην Έκτη, ενώ ο Ηρώδης στην Τετάρτη. Η οικογένεια
Σουγιά, όµως, δεν ήταν απ’ αυτές που τα πάνε καλά
µε τους κανόνες. Ίσα ίσα, αν υπήρχε κάπου ένας νό-
µος που δεν τον είχε παραβεί ποτέ κανείς, οι Σουγιά-
δες θα έκαναν τα πάντα για να τον παραβούν ακόµα
και αν έπρεπε να φτάσουν µίλια µακριά.

Ο Ηρώδης ήταν ένα από τα «κακά» παιδιά του σχο-
λείου. Οι δάσκαλοι έχουν ένα όνοµα για τα παιδιά σαν
τον Ηρώδη: «συνήθεις ύποπτοι». Όποτε χανόταν κάτι,
τον καλούσαν στο γραφείο του διευθυντή για ανάκρι-
ση. Εννιά στις δέκα φορές, ο Ηρώδης είχε το χαµένο
αντικείµενο στην τσέπη του. Τη δέκατη φορά, είχε πι-
θανότατα προλάβει να το θάψει στο γήπεδο. ∆ε θα περ-
νούσε πολύς καιρός µέχρι να αρχίσει η αστυνοµία να
τον ψάχνει στο σχολείο. 

Γιατί, όµως, να µε ψάχνει ο Ηρώδης Σουγιάς; ∆εν εί-
χα πάνω µου τίποτα αξίας. Εκτός από το σήµα του ντε-
τέκτιβ. Το χέρι µου πήγε ενστικτωδώς προς την τσέπη
µου, αλλά το πορτοφόλι ήταν ακόµα εκεί. Αποφάσισα
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να το ελέγχω κάθε τριάντα δευτερόλεπτα τουλάχιστον,
για να εξασφαλίσω ότι θα έµενε εκεί.

Άφησα την τσάντα στο ντουλάπι µου και ακολούθη-
σα τον Ντούµπι γύρω απ’ το σχολείο. Προσπεράσαµε
τον καυστήρα του πετρελαίου, που ήταν βαµµένος σαν
τον Μποµπ Σφουγγαράκη, και φτάσαµε στο γήπεδο του
µπάσκετ, όπου διεξάγονταν όλες οι σοβαρές υποθέσεις
των µαθητών. Αυτό ήταν και το συµφωνηµένο µέρος
για τους σχολικούς καβγάδες. Από το πηγαδάκι που
σχηµάτιζαν τα σκυµµένα κεφάλια µάντεψα ότι κάποιος
είχε κλείσει την πρωινή βάρδια για να τακτοποιήσει
µια διαφωνία.

«Πού είναι ο Ηρώδης;» ρώτησα τον Ντούµπι, αν και
ήξερα ήδη. Ο Ηρώδης ήταν ένας Σουγιάς, που σηµαί-
νει ότι µόνο σε ένα µέρος θα µπορούσε να βρίσκεται.

«Παλεύει. Κεφαλοκλείδωµα».
Κούνησα το κεφάλι µου. Το Κεφαλοκλείδωµα ήταν

καλύτερο απ’ τον Ανεµοστρόβιλο. Ήταν πιο εύκολο να
χτυπήσεις αν πάλευες µε Ανεµοστρόβιλο.

Υπάρχουν διάφορα είδη σχολικής µάχης. Τα τρία
πιο δηµοφιλή είναι ο Ανεµοστρόβιλος, το Αν-Σε-Πιάσω
και το Κεφαλοκλείδωµα. Στον Ανεµοστρόβιλο, οι δύο
µονοµάχοι τρέχουν ο ένας πάνω στον άλλο µε κλειστά
µάτια και χέρια που στροβιλίζονται. Το ζήτηµα είναι να
πετύχεις τον αντίπαλο µε τα χέρια σου, αλλά τις περισ-
σότερες φορές οι εχθροί δεν πέφτουν καν ο ένας πά-
νω στον άλλο. Αυτό το είδος µάχης είναι δηµοφιλές
στα µικρότερα παιδιά.

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι το Αν-Σε-Πιάσω δεν

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΡΕΥΝΩΝ  ΦΩΤΗ  ΦΕΓΓΑΡΗ 17

© EOIN COLFER 2006 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2009



είναι ουσιαστικά τρόπος µάχης, αφού το ζήτηµα είναι
να αποφύγει κανείς τη µάχη. Στο Αν-Σε-Πιάσω, οι εχ-
θροί φωνάζουν: «Αν σε πιάσω…» όσο πιο δυνατά και
συχνά µπορούν, µέχρι να φτάσει ένας δάσκαλος για
να ηρεµήσει τα πνεύµατα. Μόλις εµφανιστεί ο ενήλικας,
οι –κατά βάθος ανακουφισµένοι– αντίπαλοι αφήνουν
τους φίλους τους να τους αποµακρύνουν φωνάζοντας
ακόµα διάφορα του τύπου: «Ήσουν τυχερός, φίλε! Αν
σε έπιανα, θα σε έκανα κιµά!»

Το Κεφαλοκλείδωµα ήταν η µάχη που είχαµε µπρο-
στά µας εκείνη τη µέρα. Είναι αυτό ακριβώς που λέει η
λέξη. Οι δύο αντίπαλοι κάνουν κεφαλοκλείδωµα ο ένας
στον άλλο και όποιος αφήσει πρώτος τη λαβή χάνει. Η
λαβή είναι τα πάντα σε αυτό το είδος µάχης. Μερικά
αγόρια προτιµούν να πιάνουν µε τα δάχτυλα, ενώ άλ-
λα εφαρµόζουν τη λαβή-γροθιά. Εξαρτάται βασικά από
το µήκος και τη δύναµη των δαχτύλων. Υπάρχουν πολ-
λοί λόγοι γιατί χάνει κανείς. Ενδέχεται να µην µπορεί να
αναπνεύσει ή να θέλει να πάει στην τουαλέτα. Υπάρχει
ένας σχολικός θρύλος για δυο αποφασισµένους αντι-
πάλους, τον Μπάρτον Μακχέιλ και τον Τζέρι Κάντι, που
κράτησαν το κεφαλοκλείδωµα για είκοσι ολόκληρες
ώρες. Οι φίλοι τους τους έφερναν φαγητό και πήγαιναν
στην τουαλέτα χωρίς να πάνε στην τουαλέτα, αν κατα-
λαβαίνετε τι εννοώ. Αυτοί που έχουν δοκιµάσει αυτή
την τακτική λένε ότι ντρέπεσαι µόνο την πρώτη φορά.

Πλησίασα το πηγαδάκι γύρω από τη µονοµαχία, χω-
ρίς να ξέρω γιατί τα πόδια µου µε πήγαιναν προς τα εκεί.
Τι υπήρχε εκεί για έναν ντετέκτιβ; ∆εν ήµουν υποστηρι-
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κτής της βίας. Όχι ότι δεν είχα µπλεχτεί ποτέ σε κα-
βγά, απλώς ποτέ δεν είχα κερδίσει. Κάτι, όµως, πιο δυ-
νατό µε έσπρωχνε προς τα εκεί. Μύριζα ένα µυστήριο.
Η µύτη του ντετέκτιβ µε τραβούσε πιο κοντά στη δρά-
ση. ∆εν µπορούσα να αντισταθώ, όπως δεν µπορεί να
αντισταθεί µια κίσσα σε ένα δαχτυλίδι πάνω σε ένα
περβάζι.

Ο Ντούµπι έσπρωχνε το πλήθος για να περάσει. «Τον
έφερα. Έφερα τον Φεγγάρη».

Το πλήθος παραµέρισε αηδιασµένο από την όψη
της µύτης του Ντούµπι. Κανείς δεν ήθελε να ρισκάρει να
έρθει σε επαφή µε την κολλώδη πρασινάδα του. Τον
ακολούθησα µέχρι το µάτι του κυκλώνα. Όλα τα µάτια
ήταν πάνω µου, κάτι που δε θα έπρεπε να συµβαίνει.
Οι ντετέκτιβ δεν πρέπει να βρίσκονται ποτέ στο επίκε-
ντρο της δράσης. Υποτίθεται ότι εµφανιζόµαστε αργό-
τερα και κάνουµε ερωτήσεις. Η πιο στενή επαφή που
έχει ο ντετέκτιβ µε µια σφαίρα είναι όταν ψάχνει στον
κάλυκα για αποτυπώµατα. Παρ’ όλα αυτά, βρισκόµουν
εκεί, ακολουθώντας ένα οκτάχρονο στη µέση µιας µάχης.

Στο κέντρο βρίσκονταν δύο µορφές. Ο ένας ήταν ο
Ηρώδης Σουγιάς, κοντός και αδύνατος, µε τα χαρα-
κτηριστικά κόκκινα µαλλιά των Σουγιάδων. Ο άλλος
δεν ήταν αγόρι, όπως νόµιζε ο Ντούµπι, αλλά η Μπέλα
Μπαρνς, η πιο µεγαλόσωµη κοπέλα του σχολείου. Η
Μπέλα είχε ύψος γύρω στο ένα εβδοµήντα, φορούσε
µάλλινα κολάν και έπαιζε ράγκµπι στην οµάδα των αγο-
ριών. Κανείς δεν τολµούσε να πειράξει την Μπέλα. Ό,τι
κι αν γινόταν. Ούτε καν οι καθηγητές. Κι όµως, έβλεπα
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µπροστά µου τον Ηρώδη Σουγιά, σκαρφαλωµένο στην
πλάτη της σαν µύγα πάνω σε άλογο. 

Για µια στιγµή έµεινα άναυδος. Έπειτα ξαναβρήκα
την αυτοσυγκέντρωσή µου και αποθήκευσα την εικό-
να στη µνήµη µου, µε όλες τις λεπτοµέρειες. Σύµφωνα
µε το εγχειρίδιο Μπερνστάιν: Ένας ντετέκτιβ δεν ξέρει
ποτέ ποια φαινοµενικά ασήµαντη λεπτοµέρεια θα εί-
ναι αυτή που θα τον οδηγήσει στη λύση της υπόθεσης.

Λοιπόν, λεπτοµέρειες: Μπέλα Μπαρνς. Ένα εβδο-
µήντα. Ίσως εκατό κιλά. ∆ωδεκάµισι ετών. Τυπική στο -
λή του σχολείου, εκτός από τα απαγορευµένα κρεµα-
στά σκουλαρίκια, που θα µπορούσαν να πιαστούν σε
κάποιο πόµολο και να της κόψουν το αυτί, σύµφωνα
µε την κυρία Κουίν, τη διευθύντρια. Αν και κανείς δεν
έχει ακούσει να έχει συµβεί ποτέ κάτι τέτοιο.

Παρακάτω, Ηρώδης Σουγιάς. Ρόντι για την οικογέ-
νειά του. Αδελφός του Ρεντ Σουγιά. Ένα µέτρο και εί-
κοσι πέντε εκατοστά ύψος, ασηµένια φόρµα, καφέ µπο-
τάκια. Όχι ακριβώς στολή, αλλά η επιτοµή του στιλ για
ένα δεκάχρονο. Ο Ηρώδης είχε τα αδύνατα µπράτσα
του τυλιγµένα γύρω από το λαιµό της Μπέλας και σχε-
δόν δεν έφταναν να κλείσουν µπροστά. Για την ακρί-
βεια, αυτό δεν ήταν κλασικό Κεφαλοκλείδωµα, αφού
µόνο ο ένας απ’ τους αντιπάλους κρατούσε τον άλλο
απ’ το κεφάλι.

Ο Ηρώδης σήκωσε το βλέµµα. Το πρόσωπό του
ήταν αναψοκοκκινισµένο αλλά αποφασισµένο. Πάνω
στα άλλα παιδιά έπεσε σαν σεντόνι η σιωπή, σαν να
περίµεναν να µιλήσει ο µικρός Σουγιάς. Είχα ένα
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προαίσθηµα ότι δε θα µου άρεσε αυτό που θα έλεγε.
«Φεγγάρη, παλιοφυτό», φώναξε. 
Μέχρι τώρα το προαίσθηµά µου έβγαινε αληθινό. 
«Εσύ είσαι ο σπουδαίος ντετέκτιβ. Απόδειξε σ’ αυτό

τον ιπποπόταµο ότι δεν πήρα το ηµερολόγιό του».
Η Μπέλα κουνήθηκε απότοµα, προσπαθώντας να

πετάξει απ’ την πλάτη της τον Ηρώδη σαν ταύρος σε
ροντέο, αλλά εκείνος κρατιόταν καλά.

«Εσύ το πήρες, Ηρώδη», είπε λαχανιασµένη. «Σε
είδε η Έιπριλ».

«Η Μπάρµπι λέει ψέµατα! ∆εν πήρα τίποτα».
Ένα χαριτωµένο, πολύ καθωσπρέπει κοριτσάκι

από το πλήθος έδειξε µε το δάχτυλό του τον Ηρώδη.
«Ψέµα και πάλι ψέµα!» τσίριξε θριαµβευτικά. «Εσύ

το έκανες, Σουγιά. Σε είδα. Εσύ κι ο αδελφός σου κλέ-
βετε συνέχεια τα πράγµατά µας».

Αυτή ήταν η Έιπριλ Ντεβερό, δέκα ετών και ήδη
επικεφαλής µιας ολόκληρης στρατιάς Μπάρµπι. Η πε-
ριγραφή του Ηρώδη µπορεί να µην ήταν πολιτικά ορ-
θή, αλλά ήταν σίγουρα ακριβής. Αν µια κούκλα Μπάρ-
µπι έµπαινε σε ένα τούνελ µεγέθυνσης, από την άλλη
πλευρά θα έβγαινε η Έιπριλ Ντεβερό.

«Λες ψέµατα!» φώναξε ο Ηρώδης. «Και ο Σφουγγά-
ρης εδώ θα το αποδείξει».

Αναρωτιόµουν πόση ώρα θα περνούσε µέχρι να ανα-
φέρει κάποιος το παρατσούκλι µου. Σφουγγάρη µε εί-
χε βαφτίσει ο αδελφός του Ηρώδη, ο Ρεντ, όταν ήµουν
ακόµα στη ∆ευτέρα δηµοτικού. Από τότε δεν ήµουν
πρώτο µπόι.
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«Τι θες να κάνω εγώ;» τον ρώτησα.
«Εσύ είσαι που καυχιέσαι όλη την ώρα για αυτό το

σήµα του ντετέκτιβ. Απόδειξε ότι το αξίζεις, λοιπόν».
Αυτό ήταν γελοίο. ∆ε δουλεύουν έτσι οι ντετέκτιβ.
«Έλα, Φώτη», είπε η Έιπριλ Ντεβερό, κατορθώνο-

ντας να µιλάει και να στραβοµουτσουνιάζει ταυτόχρο-
να. «Κάνε µας τη χάρη να αποδείξεις ότι λέω αλήθεια».

Έκανα µια γκριµάτσα στο συγκεντρωµένο πλήθος
και είπα: «Τι να κάνω; ∆εν ξέρω τα γεγονότα. ∆εν ξέ-
ρω από πού να ξεκινήσω».

Η Μπέλα µε αγριοκοίταξε. «Το καλό που σου θέλω
να ξεκινήσεις από κάπου», απάντησε µε τραχιά φωνή.
«Αλλιώς θα πέσω πάνω σ’ αυτό το µυρµήγκι και θα το
λιώσω. Μετά θα πάρω το πολύτιµο σήµα σου και θα το
χώσω κάπου που δε θα σ’ αρέσει καθόλου».

Χλώµιασα, αλλά όχι περισσότερο από τον Ηρώδη.
«Βιάσου, Σφουγγάρη», είπε ανήσυχος. «Αν µε λιώ-

σει αυτή, θα σε κυνηγήσει η οικογένειά µου».
Ένιωσα σαν να είχα µπει στον εφιάλτη κάποιου,

αλλά ήταν πολύ αργά να κάνω πίσω και να βγω απ’ το
όνειρο κλείνοντας πίσω µου την πόρτα. Ένιωθα εκατό
µάτια καρφωµένα πάνω µου, που περίµεναν όλα να
βγάλω ένα κουνέλι απ’ το καπέλο µου.

Ο Ντούµπι µε σκούντησε. «Έλα, Φώτη», είπε. «Μπο-
ρείς να το κάνεις».

Υποθέτω ότι ο Ντούµπι ήθελε να µπω στη µάχη για
να καταφέρει να πάρει το σήµα µου, σίγουρος ότι δε
θα ξαναγυρνούσα.

Η συµµορία κλωνοποιηµένων Μπάρµπι της Έιπριλ
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Ντεβερό χτύπησε τα πόδια και σούφρωσε τα χείλη.
Ήταν πολύ ανησυχητικό. Συνήθως έµοιαζαν όλες τό-
σο ροζ και ακίνδυνες.

«∆εν µπορώ να κάνω τίποτα σ’ αυτή την περίπτωση.
Εσείς θέλετε διαιτητή, όχι ντετέκτιβ».

Το µέτωπο του Ηρώδη ήταν κάπως κόκκινο τώρα,
µε όλη την προσπάθεια που έβαζε για να κρατηθεί. «Το
καλό που σου θέλω να κάνεις κάτι, Σφουγγάρη. Σε
προειδοποιώ».

∆εν είχε νόηµα να διαφωνήσω. ∆εν µπορούσες να
διαπραγµατευτείς µε τον Ηρώδη Σουγιά. Θα ήταν τό-
σο ανώφελο, σαν να ήθελες να κάνεις χορτοφάγο έναν
Τυραννόσαυρο Ρεξ. Αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν να
γυρίσω την πλάτη µου και να φύγω. Προσπάθησα, λοι-
πόν, να κάνω ακριβώς αυτό, αλλά το πλήθος δεν ήταν
και τόσο πρόθυµο να µε αφήσει να φύγω, τουλάχιστον
όχι τόσο εύκολα όσο µε άφησε να µπω. Ήµουν µια
σπίθα ενδιαφέροντος σε έναν κατά τα άλλα προβλέψι-
µο αγώνα. Τα παιδιά προχώρησαν σπρώχνοντάς µε πιο
κοντά στο πεδίο της µάχης.

Καθώς έκανα ένα βήµα πίσω, συνειδητοποίησα ότι
ήµουν σε πολύ επικίνδυνη θέση. Το µόνο που χρεια-
ζόταν να κάνει ο Ηρώδης ήταν να ανοιγοκλείσει τα
πόδια του.

Μάλλον το ίδιο είχε συνειδητοποιήσει και ο Ηρώ-
δης, γιατί ξαφνικά τίναξε τα κοκαλιάρικα πόδια του και
τα τύλιξε γύρω απ’ το λαιµό µου. Έχασα την ισορρο-
πία µου και έπεσα στο χώµα χτυπώντας στο γοφό της
Μπέλας.
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Τα άλλα παιδιά ζητωκραύγασαν. Για εκείνα η έκβα-
ση ήταν θετική.

Ένιωσα µάλλον αηδία παρά φόβο. Ο Ηρώδης ήταν
µόλις δέκα και µικρόσωµος για την ηλικία του. ∆εν
µπορούσε να κάνει και πολλά περισσότερα απ’ το να
µε κρατάει στο χώµα – τουλάχιστον στη θέση που βρι-
σκόταν εκείνη τη στιγµή. Η ώρα, όµως, περνούσε και
πολύ σύντοµα θα χτυπούσε το κουδούνι και η διευθύ-
ντρια Κουίν θα ερχόταν προς το µέρος µας µε τα δυο
σκυλιά της, τον Λάρι και τον Αδάµ, για να δει τι συνέ-
βαινε. Και οι κανόνες έλεγαν ότι όποιος πιανόταν να
συµµετέχει σε καβγά έπρεπε να περάσει µια βόλτα
απ’ το γραφείο της.

Τα κορδόνια απ’ τα µποτάκια του Ηρώδη ήταν κάτω
απ’ το σαγόνι µου και τα πόδια του ήταν σφιχτά ενω-
µένα. Προσπάθησα να τα ξεµπλέξω, αλλά δεν τα κατά-
φερα. Είχα µόνο ένα χέρι ελεύθερο. Η Μπέλα είχε πέ-
σει πάνω στο δεξί µου µπράτσο. Ένιωσα σαν να είχε
περάσει από πάνω µου οδοστρωτήρας. Σίγουρα το χέ-
ρι µου θα ήταν επίπεδο, όπως στα καρτούν.

«Καλύτερα να αρχίσεις να σκέφτεσαι, Φεγγάρη», είπε
ο Ηρώδης. «Αλλιώς θα πάµε µαζί στο γραφείο».

«Ναι, Φεγγάρη», συµφώνησε και η Μπέλα. «Κούρ-
δισε το µυαλό σου».

Ξαφνικά έγινα εγώ ο κακός.
Η λύση ήταν απλή. Απλή αλλά όχι και πολύ δυναµι-

κή. Παρ’ όλα αυτά, είχα ελάχιστο χρόνο και δεν είχα
καµία άλλη επιλογή. Με το ελεύθερο χέρι µου άρπαξα
το αριστερό πόδι του Ηρώδη και έβγαλα την µπότα του.
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«Έι!» φώναξε. «Τι κάνεις; Μου κλέβει το παπούτσι».
Φυσικά και δεν του έκλεβα το παπούτσι. Αυτό που

έκανα ήταν πολύ λιγότερο αξιοπρεπές. Πριν προλάβει
ο Ηρώδης να καταλάβει τι συµβαίνει, έπιασα το πόδι
του και άρχισα να του γαργαλάω την πατούσα.

«Τι;» τσίριξε το δεκάχρονο. «Αδικία! Σταµάτα!»
Για να είµαι δίκαιος, ο Ηρώδης κρατήθηκε αρκετή

ώρα πριν πέσει απ’ την πλάτη της Μπέλας και αποµα-
κρυνθεί. Στάθηκε όρθιος µε δάκρυα οργής στα µάτια.

«Τι µάχη είναι αυτή; Έτσι παλεύουν τα µωρά!»
Είχε δίκιο, φυσικά. Εγώ, όµως, ήµουν ντετέκτιβ, όχι

παλαιστής.
Σηκώθηκα βήχοντας. «Άκου, Ηρώδη. Συµφωνώ να

ερευνήσω αυτή την υπόθεση, αλλά πρέπει να µε αφή-
σεις να ακολουθήσω την τυπική διαδικασία».

Έπιασα το µποτάκι του Ηρώδη και το σήκωσα ψη-
λά, πιο πολύ για να δουν όλοι ότι δεν προσπαθούσα να
το κλέψω.

Τα πράγµατα θα µπορούσαν να έχουν ηρεµήσει από
εκεί και πέρα. Πολλά παιδιά αποµακρύνονταν για να
πάνε για την προσευχή. Η Μπέλα είχε σηκωθεί, αλλά
φαινόταν ακόµα λαχανιασµένη και ο Ηρώδης ήταν
έτοιµος να βάλει τα κλάµατα. Η υπόθεση θα έµπαινε τε-
λικά στο αρχείο και ο αγώνας µάλλον θα µετατρεπό-
ταν σε Αν-Σε-Πιάσω, αν δεν είχε κάνει την εµφάνισή
του ο Ρεντ Σουγιάς.

Ο Ρεντ όρµησε στο κέντρο του κύκλου µε ένα αγω-
νιστικό ποδήλατο, σκορπίζοντας τους θεατές σαν κο-
ρύνες του µπόουλινγκ. Ο Ρεντ Σουγιάς βρισκόταν πά-
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ντα στο επίκεντρο της φασαρίας. Είχε τα πιο ισχυρά επι-
χειρήµατα: γροθιές και σπρωξιές. Ήταν ψηλός και πολύ
αδύνατος, µε κατακόκκινα φλογερά µαλλιά, στα οποία
οφειλόταν το παρατσούκλι του στο σχολείο. Τα περισ-
σότερα παιδιά αλλά και δάσκαλοι στο Σαιντ Τζερόµ δεν
ήξεραν το πραγµατικό του όνοµα και ακόµα κι αν το
ήξεραν δε θα το χρησιµοποιούσαν. Ο Ρεντ ήταν ο πιο
µεγάλος µαθητής του δηµοτικού. Θα έπρεπε να έχει
πάει στο γυµνάσιο από την προηγούµενη χρονιά, αλ-
λά δεν είχε παρακολουθήσει πολλά µαθήµατα και είχε
µείνει πίσω.

Για µια στιγµή τα µάτια του Ρεντ γέµισαν ανησυχία.
Έπειτα, όµως, είδε τον αδελφό του όρθιο, χωρίς να αι-
µορραγεί εµφανώς. Πήδηξε απ’ το ποδήλατό του, κα-
τεβάζοντας ταυτόχρονα το καβαλέτο. Εγώ δε θα µπο-
ρούσα να κάνω τέτοια κίνηση ούτε αν έκανα ένα χρό-
νο εξάσκηση.

«Ρόντι;» είπε κουνώντας το κεφάλι του.
Ο Ηρώδης έκανε µια γκριµάτσα. «∆ε σε χρειάζοµαι

φύλακα-άγγελε. Μπορώ να τα βγάλω πέρα µόνος µου».
«Το βλέπω. ∆ε γίνεται να µην µπλέξεις σε καβγά

για ένα λεπτό;»
Η Μπέλα είχε ηρεµήσει λίγο. «Ο αδελφός σου έκλε-

ψε το ηµερολόγιό µου. Ήταν ολοκαίνουριο», είπε.
«∆εν το έκλεψα!» φώναξε ο Ηρώδης.
Ο Ρεντ µόρφασε. «Όποτε χάνεται κάτι σ’ αυτό το σχο-

λείο, κατηγορείται όποιος Σουγιάς τυχαίνει να βρίσκε-
ται πιο κοντά». Έριξε µια µατιά στον αδελφό του. «Αλή-
θεια λες ότι δεν το πήρες εσύ;»
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«Ναι».
«Σίγουρα;»
Ο Ηρώδης σταµάτησε λίγο για να θυµηθεί τις προη-

γούµενες ηµέρες.
«Ναι. Σίγουρα. ∆εν έκλεψα κανένα ηµερολόγιο».
«Λοιπόν, αυτό ήταν. ∆εν το πήρε. Τέλος. ∆εν υπάρ-

χει τίποτε άλλο να δείτε εδώ, γι’ αυτό ξεκουµπιστείτε».
Καλή ιδέα, σκέφτηκα. Ο Ρεντ είχε περισσότερο µυα-

λό απ’ τον αδελφό του.
Η Μπέλα, όµως, δε θα έκανε πίσω για κανέναν, ού-

τε για τον Ρεντ Σουγιά.
«Αυτός θα αποδείξει ότι το έκανε ο Ηρώδης».
Ωχ, όχι, σκέφτηκα. Εγώ είµαι αυτός. Αυτός είµαι εγώ.
«Ποιος θα αποδείξει ότι το έκανε ο Ηρώδης;» ζήτη-

σε να µάθει ο Ρεντ.
«Αυτός!» φώναξαν ένα σωρό παιδιά µαζί. Τα περισ-

σότερα απ’ αυτά έδειχναν κιόλας.
Ο Ρεντ γύρισε, ακολουθώντας τα δάχτυλα. Το κατη-

γορηµατικό του βλέµµα στάθηκε πάνω µου.
«Γεια σου, Ρεντ», είπα υιοθετώντας τη φιλική προ-

σέγγιση. «Πώς πάει;»
Ο Ρεντ χαµογέλασε µελαγχολικά. «Φεγγάρης. Ο

άνθρωπος µε το σήµα. Αυτή δεν είναι η υπόθεση της
χαµένης γάτας, Φεγγάρη, είναι ο αληθινός κόσµος.
Μπορεί να µπλέξεις κάποιον».

Ανασήκωσα τους ώµους µου. «Στον αδελφό σου πες
το. Αυτός µε φώναξε».

«Ο Ντούµπι µας λέει συνέχεια για το συνέταιρό του,
τον ντετέκτιβ µε πτυχίο, µε αληθινό σήµα», είπε ο
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Ηρώδης. «Άσε, λοιπόν, το φυτό να αποδείξει ότι είµαι
αθώος».

∆εν ξέρω τι µε αναστάτωσε περισσότερο: που µε
αποκάλεσε ο Ντούµπι συνέταιρό του ή ο Ηρώδης φυτό. 

«Ναι, άσε το φυτό να αποδείξει ότι είναι αθώος», εί-
πε η Μπέλα τρίβοντας το λαιµό της. «Αλλιώς ο Ηρώ-
δης είναι ένοχος, για µένα τουλάχιστον».

Ο Ρεντ έτριψε το κεφάλι του λες και οι ανοησίες που
άκουγε του είχαν προκαλέσει πονοκέφαλο. «Ακούστε.
Ο Φεγγάρης από δω παίζει τον ντετέκτιβ. Η µαµά του
του αγόρασε από κάπου ένα ψεύτικο σήµα και τώρα
τριγυρνάει κάνοντας τον Σέρλοκ Χολµς. ∆εν είναι αλή-
θεια. ∆εν µπορεί να αποδείξει τίποτα».

Αυτό ήταν. Φαντάστηκα το σήµα να κοκκινίζει µέσα
στην τσέπη µου από ντροπή. Έβγαλα το πορτοφόλι µου
και το άνοιξα µπροστά του.

«Βασικά, Ρεντ», είπα, «αυτό το σήµα είναι αληθινό.
Είµαι πραγµατικός ντετέκτιβ. Βγήκα πρώτος στην τάξη
µου».

Ο Ρεντ γύρισε αργά προς το µέρος µου. Συνήθως
σ’ αυτό το σηµείο εγώ έτρεχα να φύγω και έψαχνα ένα
σκοτεινό µέρος για να κρυφτώ. Ωστόσο, για µερικά
πράγµατα αξίζει να παλέψει κανείς.

«Μάλιστα, είσαι πραγµατικός ντετέκτιβ. Βάζω στοί-
χηµα ότι όλοι οι εγκληµατίες της Ιρλανδίας παραδίνο-
νται. “Τι νόηµα έχει;” λένε µεταξύ τους. “Έχει αναλάβει
την υπόθεση ο Φώτης Φεγγάρης”».

«Μπράβο, Φώτη!» φώναξε ο Ντούµπι, που ήταν πο-
λύ µικρός για να καταλάβει την ειρωνεία.
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