
Η μεγάλη ληστεία
της χρηματαποστολής



Οι ήρωες

της σειράς μας



ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ

Η μεγάλη ληστεία 
της χρηματαποστολής

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ

1



Δημήτρης Μαμαλούκας
σειρά: Oι 4 ξεχωριστοί ντετέκτιβ
βιβλίο 1: Η μεγάλη ληστεία της χρηματαποστολής
εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός

ISBN  978-960-04-4741-5

Υπεύθυνη διορθώσεων: Mαρία Σπανάκη
Eπιμέλεια-Διόρθωση: Δέσποινα Παρασκευά-Βελουδογιάννη
Hλεκτρονική σελιδοποίηση-διόρθωση: Γεωργία Καραγεωργίου
Γραφιστική επιμέλεια: Ξένια Τρύφων

Για το κείμενο © Δημήτρης Μαμαλούκας, 2016
Για την εικονογράφηση © Γιώργος Σγουρός, 2016
Για το κείμενο και την εικονογράφηση © Eκδόσεις Kέδρος A.E., 2016

Kέδρος Εκδοτική Α.Ε.
Γ. Γενναδίου 3
Αθήνα 106 78
τηλ. 210 38 09 712-14 • φαξ 210 33 02 655
www.kedros.gr • www.facebook.com/kedros.gr
e-mail: books@kedros.gr



9

1
Ντιν Κόνραντ

Με λένε Ντιν Κόνραντ και ζω σε μια μικρή πόλη που 

λέγεται Χαμένος Παράδεισος. Πηγαίνω στην τελευταία 

τάξη του δημοτικού ενώ η αδερφή μου η Μαίρη στην 

πρώτη γυμνασίου. Μένουμε μαζί με τη μικρή μας ξαδερ-

φούλα, τη Σάλι, η οποία έχει χάσει τους γονείς της σε 

τροχαίο δυστύχημα και την έχουμε αναλάβει εμείς και η 

μητέρα μας. Όταν η Σάλι ήρθε να μείνει στο σπίτι μας, 

έγινε για πάντα αδερφούλα μας. Έτσι είναι, κι έτσι τη λέμε 

πάντα.

Ο κολλητός και συμμαθητής κι αυτός με τον οποίο 

μοιράζομαι το θρανίο μου είναι ο Τζέρεμι ή, όπως τον 

φωνάζουμε όλοι, Τζέι. Το επώνυμο του Τζέι είναι ελληνι-

κό και είναι σαν σιδηρόδρομος. Κανείς δάσκαλος σε κα-

μία τάξη δεν το ’χει προφέρει σωστά. Θα το γράψω εδώ 

και παραδέχομαι πως το αντέγραψα από κάποιο επίσημο 

έγγραφο του σχολείου. Ο Τζέι λέγεται κανονικά Τζέρεμι 
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Παπαδογιαννακόπουλος. Ουφ, ελπίζω να μη χρειαστεί 

να το ξαναγράψω.

Το όνειρό μου είναι να γίνω κάποτε ένας διάσημος 

ντετέκτιβ. Με τις οικονομίες μου έχω ήδη προμηθευτεί 

τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά μέχρι τώρα ποτέ δεν 

είχα την ευκαιρία να εξιχνιάσω μια κανονική υπόθεση, 

δηλαδή ένα αληθινό μυστήριο ή ένα πραγματικό έγκλη-

μα. Η Μαίρη και ο Τζέι με βοηθούν κι έτσι εδώ και λίγο 

καιρό έχουμε φτιάξει μια άτυπη ομάδα ντετέκτιβ. Φυσικά 

δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη μικρή Σάλι, όπως θα 

δείτε παρακάτω, οπότε είμαστε οι τέσσερίς μας.

Η υπόθεση που περίμενα για να ξεκινήσω την καριέρα 

μου ήρθε απρόσμενα ένα πρωινό αυτής της άνοιξης.

Όλα ξεκίνησαν ένα πρωί καθώς πηγαίναμε με τα πο-

δήλατά μας στο σχολείο. Διασχίζαμε ένα δρόμο όταν 

ακούσαμε πίσω μας φρένα αυτοκινήτου που στρίγκλιζαν. 

Κοκαλώσαμε. Από το φόβο ένιωσα το αίμα μου να φεύγει 

από μέσα μου. Η Σάλι έβγαλε μια στριγκλιά που κόντεψε 

να σπάσει τα παράθυρα της κυρίας Μαντονίνα, που έμε-

νε εκεί δίπλα.

Γύρισα να δω ποιος ραλίστας έτρεχε στους δρόμους 

της μικρής μας πόλης. Με έκπληξη είδα το σερίφη μας 

να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι μιας ροζ Κάντιλακ! Ο 

σερίφης; Με ροζ Κάντιλακ;





12

Εκείνος κατέβασε το τζάμι κι έβγαλε το κεφάλι να μας 

μιλήσει.

«Συγγνώμη, Ντιν, συγγνώμη, παιδιά!»

Γνώριζα προσωπικά το σερίφη και κατά καιρούς είχα 

προσπαθήσει να τον βοηθήσω σε διάφορα μυστήρια, 

αλλά εκείνος πάντοτε με κρατούσε σε απόσταση θεω-

ρώντας πως ήμουν πολύ μικρός για να ανακατευτώ με 

πραγματικές υποθέσεις. Ζούσα για τη μέρα που θα του 

αποδείκνυα το αντίθετο.

Παρατήρησα το κεφάλι του. Ήταν φασκιωμένος με γά-

ζες που σε μια μεριά είχαν γίνει κόκκινες.

«Σερίφη, τι έπαθες;»

Η ερώτησή μου ήταν μία, αλλά εγώ από μέσα μου εν-

νοούσα τρία πράγματα: Γιατί τρέχεις σαν τρελός, τι έπαθε 

το κεφάλι σου και γιατί οδηγείς μια ροζ Κάντιλακ αντί για 

το περιπολικό σου;

«Μας λήστεψαν! Κι εμένα με χτύπησε κάποιος κακούρ-

γος!»

Να, ο σερίφης είχε απαντήσει ήδη στις δύο ερωτήσεις 

μου.

«Μήπως είδατε ένα άσπρο θωρακισμένο φορτηγάκι;» 

συνέχισε.

«Όχι», είπαμε εγώ και η Μαίρη.

«Τσου», έκανε η Σάλι, που πάντα ήθελε να ξεχωρίζει.

«Μερικοί λένε ότι το είδαν εδώ, σ’ αυτή τη γειτονιά».
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«Μη μου πεις ότι έκλεψαν τη χρηματαποστολή με τους 

μισθούς του εργοστασίου», ρώτησα εγώ, που ήξερα ότι 

τις πρώτες μέρες του μήνα ερχόταν μια χρηματαποστολή 

από τη διπλανή πόλη, την Τόμπστοουν ή, όπως την έλε-

γαν όλοι, «Γκρίζα Πόλη».

«Ναι, ένα εκατομμύριο δολάρια εξαφανίστηκαν!» είπε 

ο σερίφης και πήγε να τραβήξει τα μαλλιά του ξεχνώντας 

ότι είχε φασκιωμένο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραβήξει 

το ματωμένο επίδεσμό του.

«Οχ, το κεφάλι μου», βόγκηξε. «Σας αφήνω, παιδιά, 

βιάζομαι φριχτά, αν δείτε κάτι ύποπτο ειδοποιήστε με», 

είπε και πάτησε γκάζι.

Εγώ ούρλιαξα μες στο αυτί της Μαίρης, το έκανα επί-

τηδες φυσικά:

«Τι έπαθε το περιπολικό σαααας;»

Εκείνος έβγαλε το κεφάλι και φώναξε επίσης:

«Μου έσκισαν τα λάστιχα οι κακούργοι!»

Όλες οι απορίες μου είχαν λυθεί λοιπόν.

Σε λίγο φτάσαμε στο σχολείο, όπου επικρατούσε ένας 

μικρός χαμός. Αυτοκίνητα ήταν ακινητοποιημένα μες στη 

μέση του δρόμου, ενώ η διπλή πόρτα της εισόδου ήταν 

ορθάνοιχτη και το προαύλιο γεμάτο αμάξια. Κλειδώσαμε 

τα ποδήλατά μας και η Μαίρη ρώτησε ένα παιδί γιατί 

συνέβαινε όλη αυτή η αναστάτωση.
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«Λείπει ο επιστάτης κι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει».

Ο επιστάτης μας, ο νεαρός Τζο Χίλμαν, ήταν ένας 

άγριος και λιγομίλητος τύπος, πολύ γυμνασμένος και με 

τα χέρια γεμάτα τατουάζ. Κανένας δεν μπορούσε να μην 

τον υπακούσει κι έτσι κρατούσε όλο το προαύλιο και το 

σχολείο σε τάξη. Δε μάθαμε κάτι παραπάνω, καθώς χτύ-

πησε το κουδούνι κι όλοι τρέξαμε στις τάξεις μας.

Η μέρα κυλούσε βαρετά κι εγώ δε σκεφτόμουν τίποτε 

άλλο παρά τη ληστεία που μας είχε ανακοινώσει ο σερί-

φης. Την τρίτη ώρα κι ενώ κάναμε μαθηματικά, ο Τζέι 

σταμάτησε ό,τι έκανε (έλυνε μια άσκηση, ή καλύτερα 

προσπαθούσε να τη λύσει) και χτύπησε με δύναμη το μέ-

τωπό του. Ένα δυνατό «κλακ» ακούστηκε.

«Ναι, ρε φίλε!» φώναξε και ταυτόχρονα έριξε πίσω το 

βάρος του κι έπεσε απ’ την καρέκλα φαρδύς πλατύς στο 

πάτωμα κάνοντας μεγάλο θόρυβο.

Όλα τα παιδιά τρόμαξαν για μια στιγμή κι αμέσως 

μετά άρχισαν να γελάνε. Ο δάσκαλός μας, ο κύριος Μαρ-

γκόνιους, αναψοκοκκίνισε και χωρίς να διστάσει του είπε 

να περάσει έξω. Ο Τζέι δεν έδωσε καμία σημασία στην 

τιμωρία, γελούσε ολόκληρος και καθώς σηκωνόταν μ’ 

έπιασε στον ώμο με δύναμη.

«Ναι, σου λέω! Το θυμήθηκα τώρα, Ντιν! Αυτό που 

προσπαθούσα να θυμηθώ όλη την ώρα», έλεγε και ξανά-
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λεγε, ενώ εγώ ψέλλιζα «δε γνωρίζω τίποτα, δεν τον ξέρω 

τον κύριο», από φόβο μήπως πάρω κι εγώ τιμωρία.

Τελικά ο κύριος Μαργκόνιους κατάφερε να βγάλει έξω 

τον Τζέι κι εγώ κοίταξα το ρολόι για να δω πόση ώρα εί-

χαμε μέχρι το διάλειμμα, οπότε και θα μάθαινα επιτέλους 

τι είχε θυμηθεί ο Τζέι κι είχε χαρεί τόσο λες και του είχαν 

χαρίσει καμιά λιμουζίνα γεμάτη σοκολάτες.

Στο μεγάλο διάλειμμα η Μαίρη ήρθε δίπλα μου, κα-

θώς το προαύλιο του γυμνασίου επικοινωνούσε με του 

δημοτικού και μαζί της κατέφτασε και η μικρή Σάλι, που 

δε μας άφηνε ούτε λεπτό. Διηγήθηκα και στις δύο την 

παράσταση που είχε δώσει ο Τζέι στο μάθημα.

«Λοιπόν, Τζέι; Νόμιζα ότι τα ’χες κόψει τα χάπια της 

γιαγιάς σου. Τι έπαθες λοιπόν;» τον ρώτησα αμέσως 

μετά.

Εκείνος γελούσε ολόκληρος.

«Θα μας πεις ή θα σου μαυρίσω το μάτι;» φώναξε η 

Σάλι, που γενικά ήταν ανυπόμονος άνθρωπος.

«Χα, χα», γέλασε εκείνος. «Έχω πληροφορία για τη 

ληστεία της χρηματαποστολής!»

«Εσύ;» είπα εγώ. «Μα πώς; Αφού μόλις το μάθαμε!»

«Χα, φάε τη σκόνη μου, Ντιν».

«Λέγε», είπα.

«Λέγε», είπε και η Μαίρη.
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«Λέγε», είπε και η Σάλι.

«Αλλιώς θα σε χτυπήσω τώρα», είπα εγώ.

«Ε, οκέι, οκέι, ηρεμήστε. Πάμε λίγο παράμερα να μη 

μας ακούει κανείς».

Το κάναμε. Φτάσαμε στην πιο απομακρυσμένη γωνία 

του προαύλιου του σχολείου.

«Λοιπόν», είπε ο Τζέι, «τι κάνω κάθε πρωί;»

«Συγγνώμη, θα αηδιάσουμε;» είπε η Μαίρη.

«Όχι, όχι».

«Τρως πρωινό;» είπε η Σάλι.

«Σκαλίζεις τη μύτη σου;» είπα εγώ.

«Το ’πα εγώ», είπε η Μαίρη. «Θα αηδιάσουμε».

«Όχι, όχι. Μα δε θυμάστε τι κάνω κάθε πρωί;»

«Εκείνη την μπουνιά τελικά θα σου τη χώσω», είπα 

εγώ. «Μας έσκασες».

«Εντάξει, ηρεμήστε. Θα σας βοηθήσω λιγάκι. Ποιος 

είναι ένας από τους πολλούς τρόπους που κερδίζω το 

χαρτζιλίκι μου;»

«Πουλάς τις συνταγές μαγειρικής της μαμάς σου στο 

διαδίκτυο;» είπε η Μαίρη.

«Βγάζεις τα σκυλιά των γειτόνων σου βόλτα», είπα 

εγώ.

«Ακριβώς, μπράβο, Ντιν. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ 

βγάζω τη Μαύρη Θύελλα, ένα δανέζικο μολοσσό, το Σο-

κολάτα, ένα γερμανικό λυκόσκυλο, και το Μαμούνι, ένα 
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τσιουάουα που χρειάζεται εξορκισμό επειγόντως».

«Εκείνο που σου σκίζει τα παντελόνια;» ρώτησε η Σάλι 

χασκογελώντας.

«Ακριβώς». 

«Αχ, νομίζω ότι ξεφύγαμε πάλι. Ωραία, βγάζεις τα 

σκυλιά βόλτα. Και λοιπόν; Λέγε, το διάλειμμα τελειώνει», 

είπα εγώ.

«Λέγε, αλλιώς θα σε δαγκώσω κι εγώ», είπε η Σάλι.

«Εντάξει. Το πρωί λοιπόν που πήγα και μάζεψα τα 

σκυλιά των γειτόνων για να τα βγάλω βόλτα να ξαλα-

φρώσουν κι εκείνα – αλήθεια, σας έχω πει πόσο μεγάλα 

είναι τα...»

«Το είπα ότι θα αηδιάσουμε», τον έκοψε η Μαίρη. 

«Όχι, δε θέλουμε να μάθουμε λεπτομέρειες για τα σκυ-

λιά, Τζέι. Πες μας μόνο τι σχέση έχει αυτό με τη ληστεία».
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«Εντάξει, εντάξει, συνεχίζω. Τα πήγα λοιπόν προς το πο-

τάμι, εκεί κοντά που είναι και η αποθήκη εκείνου του γερο- 

τρελού καθηγητή, δίπλα στο γεφύρι της Λησμονιάς».

«Καταλάβαμε, Τζέι, έχουμε πάει εκατομμύρια φορές 

εκεί με τα ποδήλατα», είπα. «Λοιπόν;»

«Λοιπόν, όταν ήμουν σε μια γωνιά του δρόμου τι είδα;»

«Τι είδες μωρέ; Μας πέθανες!» δεν άντεξα άλλο.

«Είδα το θωρακισμένο φορτηγάκι!»

«Ω!» κάναμε εγώ και η Μαίρη μ’ ένα στόμα.

«Α», έκανε η Σάλι, που ήταν πάντα αντίθετη σε όλα και 

της άρεσε να αμφισβητεί τα πάντα.

«Αμέ!» είπε ο Τζέι, που ’χε πάρει ύφος λες και είχε 

δει καμιά ντουζίνα εξωγήινους να κατεβαίνουν από τον 

ουρανό και να του έχουν δώσει και αυτόγραφο.

«Πού το είδες ακριβώς;» ρώτησα.

«Το είδα τη στιγμή που πέρναγε το γεφύρι της Λησμο-

νιάς και χωνόταν στο Μαύρο Δάσος».

«Είσαι σίγουρος;» τον ρώτησα με απορία. «Το γεφύρι 

είναι παλιό, ξύλινο και στενό, με δυσκολία αντέχει ένα 

αυτοκίνητο, γι’ αυτό και ο δρόμος που οδηγεί εκεί είναι 

κλειστός για τα αυτοκίνητα πια».

Όμως ο Τζέι ήταν κατηγορηματικός.

«Σου λέω, το είδα με τα ίδια μου τα μάτια».

«Είσαι σίγουρος πως ήταν το θωρακισμένο της λη- 

στείας;» ρώτησε η Μαίρη. 
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«Ένα άσπρο θωρακισμένο που χρησιμοποιείται σε 

χρηματαποστολές, ώρα εφτά και πέντε το πρωί, να τρέχει 

σαν τρελό. Ποιο άλλο λες να ήταν; Δεν είμαστε και καμιά 

μεγάλη πόλη».

Ο Τζέι είχε δίκιο. Παρ’ όλα αυτά τον ξαναρώτησα: «Εί-

σαι σίγουρος;»

«Όπως με βλέπεις και σε βλέπω».

«Ορκίσου».

«Ορκίζομαι».

«Στα κόκαλα της γιαγιάς σου;»

«Μα η γιαγιά μου ζει ακόμη!»

«Δεν έχει σημασία, δεν έχει κόκαλα;»

«Έχει», είπε ο Τζέι.

«Ορκίσου λοιπόν».

«Ορκίζομαι στα κόκαλα της γιαγιάς μου ότι σήμερα το 

πρωί είδα το θωρακισμένο φορτηγάκι», είπε ο Τζέι και 

τότε χτύπησε το κουδούνι.
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Περπατώντας με ταχύ βήμα προς τις αίθουσες, το 

μυαλό μου δούλευε με χίλιες στροφές.

«Δε γίνεται να μην πάμε στο γεφύρι της Λησμονιάς και 

να μην το ψάξουμε αυτό», είπα.

«Φυσικά», είπε ο Τζέι.

«Εννοείται», συμφώνησε η Μαίρη.

«Οπωσδήποτες», έκανε η Σάλι, που της άρεσε καμιά 

φορά να μιλάει όπως μιλούσαν οι μάγκες στο λιμάνι της 

Σαρκ Σίτι, της διπλανής παραλιακής πόλης.

«Σάλι, δεν ξέρω αν είναι για σένα εκεί», είπα προσπα-

θώντας να τη μεταπείσω να μην έρθει μαζί μας.

«Εντάξει, τότε και μικρή Σάλι μιλήσει μεγάλη μαμά για 

άτακτο και ψεύτη Ντιν», απάντησε εκείνη, υποτίθεται σαν 

μικρό παιδάκι, εκβιάζοντάς μας για άλλη μια φορά ότι θα 

μιλούσε στη μαμά αν δεν την παίρναμε μαζί.

«Εντάξει, εντάξει, έξι ώρα στο γνωστό μέρος;»

«Ναι», έκαναν όλοι.

«Εσύ στο δικό μας κι εμείς στο δικό σου;» μίλησα με 

κώδικα στον Τζέι, που συμφώνησε αμέσως.

«Φυσικά», είπε και μπήκαμε στην τάξη την ώρα που 

έμπαινε κι ο δάσκαλός μας, ο οποίος μας κοίταξε με αυ-

στηρό βλέμμα. 


