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ΤΙΡΙΛ
Ίσως το πιο δυναμικό κορίτσι της πόλης. Τολμά εκεί που οι άλλοι διστάζουν. Εφευρετική και αθλητική, με αναλυτική σκέψη.

ΟΤΟ
Πραγματικό λαγωνικό, 
με μια μύτη έτοιμη 
να ανιχνεύσει μυστήρια.

ΟΛΙΒΕΡ
Πολύ έξυπνος ντετέκτιβ. Βλέπει 

πράγματα που οι άλλοι δεν βλέπουν. 

Σκέφτεται με το μυαλό, αλλά 

και με το στομάχι του. Επινοητικός 

και περιπετειώδης.

TIRIL
– antakelig den tøffeste jenta i Elvestad. Våger der andre nøler.Oppfinnsom og sporty, med godpeil på data.

ÅTTO
– ekte sporhund, med nesefor mysterier.

OLIVER
– toppsmart detektiv. Ser det

ingen andre ser. Matglad og 

dypttenkende. Teknisk anlagt.

Snarrådig og eventyrlysten.
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ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΑΝΤΡΑΣ
Θα μάθουμε ότι λέγεται Χάρταν Στόκε και ότι 
του αρέσουν τα ζώα και οι τηγανητές πατάτες.

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑ
Η μόνη διαθέσιμη πληροφορία είναι 
ότι βγαίνει για ποδήλατο όταν βρέχει.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ
Μια μυστηριώδης γυναίκα.

ΑΛΛΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ 
ΑΝΤΡΑΣ
Θα μάθουμε ότι λέγεται Χανς.
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Κεφάλαιο 1

ΕΝΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΑΝΤΡΑΣ

Η Τίριλ έπιασε το χέρι του Όλιβερ.
«Μην κουνηθείς!» είπε.
Ο Όλιβερ την κοίταξε με απορία.
«Γιατί;» ρώτησε.
«Γιατί φοβάσαι τις αράχνες».
«Δεν φοβάμαι τις αράχνες», διαμαρτυρήθηκε 

ο Όλιβερ. «Απλώς δεν τις συμπαθώ ιδιαίτ…»
Σταμάτησε μόνος του να μιλάει όταν πρόσεξε 

πόσο επίμονα κοιτούσε η Τίριλ την πλάτη του. 
«Μα τι είναι;» θέλησε να μάθει, και προσπά-

θησε να κοιτάξει πίσω από τον ώμο του. 
Η Τίριλ δεν απάντησε, πέρασε μόνο το χέρι 

της γρήγορα από την πλάτη του Όλιβερ. Ένα 
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μικρό έντομο πετάχτηκε και προσγειώθηκε 
στο πεζοδρόμιο. Ο Ότο πρόλαβε και το μύρισε 
πριν κρυφτεί σε μια ρωγμή του πεζοδρομίου. 

«Τι αηδία!» είπε ο Όλιβερ και τράβηξε το 
λουρί του Ότο.

Η Τίριλ τον άρπαξε πάλι από το μπράτσο. 
Ο Όλιβερ τινάχτηκε και άρχισε να τραντάζεται 
για να πετάξει από πάνω του το έντομο, ό,τι κι 
αν ήταν.
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«Έλα, ηρέμησε!» τον καθησύχασε η Τίριλ. 
Κάτι άλλο της είχε τραβήξει την προσοχή. «Δες 
εκείνο τον άντρα!»

Στην απέναντι πλευρά του δρόμου ένας 
άντρας με μία πλαστική σακούλα στο χέρι περ-
πατούσε αργά δίπλα στον ξύλινο φράχτη.

«Τι συμβαίνει με αυτόν;» ρώτησε ο Όλιβερ.
«Δεν είμαι σίγουρη», απάντησε η Τίριλ, «αλλά 

κάτι δεν μου κολλάει. Είναι λίγο μυστήριος».
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Ο Όλιβερ συμφώνησε.  Ο άντρας φορού-
σε γυαλιά ηλίου, ενώ είχε συννεφιά. Φορούσε 
επίσης ένα χοντρό κασκόλ στον λαιμό, έναν 
μαύρο σκούφο που κάλυπτε τ’ αυτιά του και 
ένα ζευγάρι γάντια. Παρ’ όλα αυτά, δεν έκανε 
κρύο.

«Ίσως να είναι κάποιος διάσημος που δεν θέ-
λει να τον αναγνωρίσουν», υπέθεσε το αγόρι.

Ο άντρας έφτασε στη διασταύρωση και 
σταμάτησε. Έμεινε για λίγο ακίνητος, σαν να 
περίμενε να περάσει κάποιο αυτοκίνητο πριν 
δια σχίσει τον δρόμο. Εκείνη την ώρα όμως δεν 
κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα. Στη συνέχεια 
πήρε τη σακούλα με το άλλο χέρι, διέσχισε 
τον δρόμο και πήγε και κάθισε σε ένα παγκάκι 
στην κεντρική πλατεία. 

Εκεί καθόταν ήδη μία γυναίκα με κόκκινο 
κασκόλ και πράσινο παλτό. Παρότι υπήρχε αρ-
κετός χώρος, ο άντρας κάθισε ακριβώς δίπλα 
της.

Η γυναίκα παρέμεινε ακίνητη, χαζεύοντας 



17

τις προβλήτες του Έλβεστα και τη θάλασσα 
στο βάθος. 

«Άντε, πάμε;» ρώτησε ο Όλιβερ.
«Περίμενε λίγο», του ζήτησε η Τίριλ. «Προ-

σπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Κάτι τρέχει 
μ’ αυτό τον τύπο». 

Ο Όλιβερ και η Τίριλ περίμεναν εκεί για 
λίγο ήρεμα. Ο Ότο κάθισε κάτω και άρχισε να 
δαγκώνει ένα ξύλο. Μια κυρία αγόραζε καρό-
τα σε έναν πάγκο της πλατείας. Ένας άντρας 
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ερχόταν από την προβλήτα με ένα καλάμι του 
ψαρέματος στον ώμο. Ένας γλάρος προσγειώ-
θηκε πάνω στον κάδο απορριμμάτων και ανα-
κάτεψε για λίγο με το ράμφος του τα σκουπί-
δια προτού πετάξει πάλι μακριά. Τα δύο άτομα 
που κάθονταν στο παγκάκι εξακολουθούσαν 
να μένουν ασάλευτα. 
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«Έλα, μωρέ, δεν τρέχει τίποτα», είπε ο Όλι-
βερ ανυπόμονα.

Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο άντρας σηκώ-
θηκε από το παγκάκι.

«Κι όμως», απάντησε η Τί-
ριλ, «μόλις έγινε κάτι πολύ 
παράξενο».
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Ο Όλιβερ την κοίταξε μπερδεμένος. Δεν 
έβλεπε τίποτα παράξενο στον άντρα που είχε 
σηκωθεί από το παγκάκι.

«Δεν είδες;» ρώτησε η Τίριλ.
Ο Όλιβερ ένευσε αρνητικά.
«Αντάλλαξαν τις σακούλες τους!» του εξή-

γησε η Τίριλ. «Αυτός πήρε τη σακούλα της γυ-
ναίκας και άφησε εκεί τη δική του».

Ο Όλιβερ κοίταξε πάλι το παγκάκι. Η γυναί-
κα παρέμενε καθισμένη στην ίδια θέση. Στα πό-
δια της υπήρχε μία λευκή πλαστική σακούλα.

«Λες να τις μπέρδεψε;»
Η Τίριλ κούνησε αρνητικά το κεφάλι και συ-

νέχισε να παρατηρεί τον άντρα καθώς απομα-
κρυνόταν.

«Αυτός ο άντρας είναι σε αποστολή», απά-
ντησε. «Πιστεύω ότι μόλις είδαμε κάτι που δεν 
έπρεπε να δούμε: μία μυστική συναλλαγή».


