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Το καλοκαίρι έφτασε!

Παρασκευή μεσημέρι

Επιτέλους άλλο ένα καλοκαίρι είχε φτάσει. Ήμουν εν-

θουσιασμένος όπως, φαντάζομαι, όλα τα παιδιά της ηλικίας μου.
Με λένε Ντιν Κόνραντ, τελειώνω το δημοτικό κι είμαι
ερασιτέχνης ντετέκτιβ. Μαζί με την ομάδα μου λύνουμε
κάθε είδους μυστήρια. Οι συνεργάτες μου είναι η αδερφή μου η Μαίρη, που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερή μου,
η μικρή Σάλι, ένα σωστό ζιζάνιο που κανονικά είναι ξαδερφούλα μας, αλλά την έχουμε σαν αδερφούλα μας από
τότε που έχασε τους γονείς της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
Την ομάδα συμπληρώνει ο κολλητός μου ο Τζέι, με
τον οποίο καθόμαστε στο ίδιο θρανίο κι έχει ένα τεράστιο
επώνυμο που κανείς, ούτε καν ο δάσκαλός μας, δεν μπορεί να προφέρει: Παπαδογιαννακόπουλος. Κι εγώ, για να
το γράψω, συμβουλεύομαι κάθε φορά ένα έγγραφο του
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σχολείου που μου έχει δώσει ο φίλος μου ακριβώς γι’
αυτή τη δουλειά.
Ζούμε σε μια παράξενη πόλη που λέγεται Χαμένος
Παράδεισος και τη λέω παράξενη διότι συμβαίνουν μερικά ανεξήγητα φαινόμενα εδώ. Οι άνθρωποι φέρονται
παράξενα, λες και υπακούουν στη θέληση κάποιας μυστηριώδους δύναμης. Καμιά φορά μάλιστα ο χρόνος δεν
κυλάει όπως στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Άλλοτε καθυστερεί, σέρνεται, κι άλλοτε τρέχει υπερβολικά γρήγορα.
Ούτε μπορώ να εξηγήσω πώς στους δρόμους της πόλης
μας κυκλοφορούν τόσα παλιά αυτοκίνητα, οχήματα μιας
άλλης, περασμένης εποχής.
Η ιστορία μας ξεκινάει μια Παρασκευή που βρισκόμασταν με τις μαμάδες μας στη διπλανή παραθαλάσσια
πόλη, τη Σαρκ Σίτι, σε μια ταβέρνα, και τρώγαμε θαλασσινά: μύδια, καλαμαράκια και ψαρικά. Φυσικό ήταν όλοι
να έχουμε μεγάλα κέφια. Ο Τζέι επέμενε να πω για χιλιοστή φορά την ιστορία με τους δύο γέρους ψαράδες που
είχε συμβεί σε μια προηγούμενή μας περιπέτεια. Τελικά
τη διηγήθηκα κι όλοι έσκασαν στα γέλια.
Λίγο αργότερα η μητέρα μου ζήτησε την προσοχή μας.
Αμέσως σφίχτηκα. Όχι γιατί η μαμά ήθελε να μας πει
κάτι. Αλλά γιατί ήξερα ότι αυτό το κάτι δε θα ήταν καλό.
Μικρή παρένθεση: Γνωρίζετε πολύ καλά τι μας λένε οι
μαμάδες: «Σε ξέρω καλά, Ντιν, εγώ σε γέννησα, μην το
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ξεχνάς». Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά άλλο τόσο
αλήθεια είναι ότι κι εμείς, τα παιδιά, γνωρίζουμε εξίσου
καλά τις μαμάδες μας και ξέρουμε πότε θέλουν να μας
πουν ότι κάτι σοβαρό, ίσως και κακό, θα μας ανακοινώσουν. Κλείνει η παρένθεση.
«Παιδιά, αυτός ο Ιούλιος θα είναι λίγο διαφορετικός για
σας», είπε η μαμά μου προσπαθώντας να χαμογελάσει.
«Έπεσα μέσα», ψιθύρισα, αφού όλα έδειχναν ότι οι
προηγούμενες σκέψεις μου έβγαιναν αληθινές. Σίγουρα
κάτι κακό θα συνέβαινε τον Ιούλιο.
«Οχ, τι θ’ ακούσουμε;» είπε η Μαίρη.
«Θέλω κι άλλες πατάτες τηγανητές!» φώναξε η Σάλι,
που μπροστά στις τηγανητές πατάτες δεν έδινε σημασία
σε τίποτε άλλο.
«Το βρήκα», είπε ο Τζέι σκουντώντας με. «Καλοκαιρινά μαθήματα για σένα και τη Μαίρη», συνέχισε γελώντας.
«Φοβάμαι ότι αυτό που θα πει η κυρία Αλίσια αφορά
κι εσένα, Τζέι», είπε η Κάθριν, η μητέρα του Τζέι, και του
φίλου μου του κόπηκε απότομα το γέλιο.
«Έτσι είναι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ και η Κάθριν πρέπει να παρακολουθήσουμε ένα επαγγελματικό σεμινάριο
που θα διαρκέσει δύο εβδομάδες, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου», είπε η μητέρα μου.
«Κι εμείς; Θα μείνουμε μόνοι μας;» πετάχτηκε η Σάλι,
που είχε σκεφτεί και κάτι άλλο εκτός από τις τηγανητές
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πατάτες. «Γουστάρω. Κάθε μέρα θα παραγγέλνουμε φαγητό απέξω!»
Αχ, μικρή, αθώα Σάλι, πολύ καλό για να είναι αληθινό
να μας άφηναν μόνους μας, σκέφτηκα με πικρία.
«Όχι φυσικά. Δεν είναι δυνατόν να σας αφήσουμε
μόνα σας», επιβεβαίωσε η μητέρα μου. «Έτσι σκεφτήκαμε με την Κάθριν να σας στείλουμε στην κατασκήνωση».
Έπεσε μια ασυνήθιστη σιωπή για λίγα δευτερόλεπτα.
Κανείς δε μίλησε, όλοι επεξεργάζονταν τα λόγια της μητέρας μου. Πρόλαβα να ανταλλάξω μια ματιά με τη Μαίρη. Δε χαμογελούσε. Όταν στράφηκα στον κολλητό μου,
το πρόσωπό του ήταν σκυθρωπό. Τελικά μίλησε εκείνος
πρώτος.
«Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Ξεχάστε το»,
είπε σχεδόν θυμωμένος.
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«Μα, Τζέι, θα είσαι μαζί με τον Ντιν και...» είπε η μητέρα του, αλλά ο Τζέι δεν την άφησε να ολοκληρώσει τη
φράση της.
«Δεν πάω, μαμά, τελείωσε! Και δεν μπορείς να με αναγκάσεις!» είπε αποφασιστικά, κι εγώ σκέφτηκα πως το
ωραίο μας γεύμα είχε χαλάσει ξαφνικά.
Δεν είχα ιδέα γιατί ο Τζέι αρνούνταν τόσο κατηγορηματικά να πάει στην κατασκήνωση. Θα τον ρωτούσα αργότερα γιατί εκείνη την ώρα είχα άλλα προβλήματα. Κι
αυτό γιατί ούτε εγώ ήθελα να πάω, ήθελα να μείνω εδώ
και να πηγαίνω κάθε μέρα για μπάνιο στην παραλία της
Σαρκ Σίτι όπως κάθε καλοκαίρι.
«Σε ποια κατασκήνωση, μαμά;» με πρόλαβε η Μαίρη.
Η μητέρα μας έσκασε ένα αμήχανο χαμόγελο.
«Ε... να, ο οικογενειακός μας φίλος, ο Σάμερ Ναπ,
ανέλαβε να ξανανοίξει μια κατασκήνωση σ’ ένα πανέμορφο μέρος και μου έκανε μια σπέσιαλ τιμή για όλους
σας. Έλα, Ντιν, μη με κοιτάζεις έτσι, θα ’πρεπε να χαίρεστε και...»
«Μαμά, ποια είναι η κατασκήνωση;» ρώτησα με ανυπομονησία.
«Είναι η πιο ωραία κατασκήνωση που υπάρχει», απάντησε η μαμά.
«Μαμά;» έκανε η Μαίρη.
«Ναι, Μαίρη;»
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«Θέλουμε να μάθουμε το όνομα της κατασκήνωσης
και πού βρίσκεται. Είναι ανώφελο να κρύβεσαι πίσω από
δικηγορίστικα κόλπα», συνέχισε η Μαίρη κι όλοι καρφώσαμε το βλέμμα στη μαμά μου, η οποία κοκκίνισε· από
ντροπή μάλλον.
«Μα ναι, φυσικά. Είναι... Είναι εκείνη στη Λίμνη Που
Ψιθυρίζει», είπε συγκρατημένα και σιγανά η κυρία Αλίσια, η μαμά μου.
«Η Λίμνη Που Ψιθυρίζει!» είπαμε ταυτόχρονα εγώ, ο
Τζέι και η Μαίρη.
Δεν ξέρω, μπορεί να το είπε κι η Σάλι, αλλά δεν είμαι
σίγουρος γιατί εκείνη τη στιγμή το ζιζάνιο έπινε κρυφά
κόκα κόλα από το ποτήρι του Τζέι.
«Μα εκεί το μέρος είναι στοιχειωμένο!» πετάχτηκε η
Μαίρη.
«Εκεί κοντά είδαν το Μεγαλοπόδαρο!» σιγοντάρισε ο
Τζέι.
«Τι έγινε, ρε μόρτηδες; Βούλιαξε καμιά βάρκα;» έκανε
κι η μικρή Σάλι, που δεν είχε ακούσει τα λόγια της μαμάς
αλλά της είχε κάνει εντύπωση που όλα τα υπόλοιπα μέλη
των τεσσάρων ξεχωριστών ντετέκτιβ πεταχτήκαμε πάνω.
Φυσικά, η Σάλι είχε χρησιμοποιήσει εκφράσεις που
έλεγαν οι γέροι ψαράδες κι οι μάγκες του λιμανιού της
Σαρκ Σίτι.
Όσο για την περίφημη λίμνη, η ανησυχία μας μπορού-
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σε να δικαιολογηθεί απολύτως. Θυμόμουν πολύ καλά τα
γεγονότα. Όλα είχαν γίνει πριν από τέσσερα χρόνια. Η
συγκεκριμένη κατασκήνωση, που βρισκόταν στις όχθες
της λίμνης, είχε κλείσει ξαφνικά αφού εκείνο το καλοκαίρι
είχαν συμβεί ανεξήγητα πράγματα. Πολλοί υποστήριζαν
ότι εκεί κοντά είχαν δει το Μεγαλοπόδαρο, ένα μαλλιαρό
τέρας τρία μέτρα ψηλό, κι ότι εκείνος ευθυνόταν για όσα
είχαν συμβεί, ενώ άλλοι έλεγαν ότι η αιτία ήταν διαφορετική κι άφηναν να εννοηθεί ότι εξωγήινοι ή υπερφυσικά
όντα είχαν διαταράξει την ηρεμία της λίμνης και της κατασκήνωσης. Πάντως όλοι συμφωνούσαν ότι το μέρος
είναι στοιχειωμένο.
«Δεν το πιστεύω. Εσείς που λέτε ότι είστε ντετέκτιβ να
πιστεύετε αυτά τα παραμύθια», προσπάθησε να μας ηρεμήσει η μαμά χαμογελώντας.
«Δε λέμε ότι είμαστε ντετέκτιβ, μαμά. Είμαστε στην
πραγματικότητα», υπερασπίστηκα τη φήμη μας μην
μπορώντας πια τους μεγάλους που συνεχώς μας νομίζουν νιάνιαρα εκτός από τη στιγμή που μας ζητούν να
τακτοποιήσουμε το δωμάτιό μας και τότε ξαφνικά μας
αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε μεγάλοι και υπεύθυνοι
άνθρωποι.
«Ωραία, τότε ευκαιρία να λύσετε και το μυστήριο της
στοιχειωμένης λίμνης», είπε η Αλίσια και οφείλω να ομολογήσω πως το είχε φέρει ωραία, σαν δικηγόρος που ήταν.
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Δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε, αντιθέτως έπρεπε να
δεχτούμε.
«Τσάλεντζ αξέπτεντ», πετάχτηκε το
μικρό διαβόλι, η Σάλι, αφού άκουγε την ίδια έκφραση συνεχώς
στο σχολείο από τα μεγαλύτερα παιδιά.
«Δέχομαι», είπα κι εγώ μην
μπορώντας να κάνω αλλιώς
σαν αρχηγός της ομάδας των
τεσσάρων ξεχωριστών ντετέκτιβ.
«Δεν είναι το καλύτερό μου αλλά,
αφού πρόκειται για τη δουλειά σου, δέχομαι κι εγώ», είπε
η Μαίρη και μου την έσπασε τρελά αφού το συνδύασε
με τη δουλειά της μαμάς κι έκανε τη φιγούρα του καλού
παιδιού.
Την αγριοκοίταξα και μου το ανταπέδωσε.
Ο Τζέι όμως παρέμενε σιωπηλός.
«Τζέι;» είπε η κυρία Κάθριν, η μητέρα του.
Εκείνος μας κοίταξε σοβαρός και, αμίλητος πάντα,
έβγαλε τα γυαλιά του κι άρχισε να τα καθαρίζει με την
μπλούζα του.
«Τζέι, εσύ τι λες;» τον ρώτησε έπειτα και η μητέρα μου.
«Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη συγκεκριμένη κατασκήνωση, αλλά με κάθε κατασκήνωση. Και δεν πάω πουθε-
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νά», είπε όσο πιο σοβαρά γινόταν. «Και, ξαναλέω, δεν
μπορείτε να με αναγκάσετε να πάω».
Κοιταχτήκαμε όλοι, και στα πρόσωπα των δύο μαμάδων φάνηκε η ανησυχία. Μα τι είχε ο Τζέι με τις κατασκηνώσεις; Έπρεπε να το μάθω οπωσδήποτε.
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2
Οι ετοιμασίες

Δυο μέρες αργότερα, την Κυριακή το μεσημέρι, ο Τζέι

ήρθε στο σπίτι μας να φάμε όλοι μαζί. Μετά το γεύμα η
Μαίρη κι η Σάλι έμειναν στην κουζίνα να βοηθήσουν τη
μαμά, κι εγώ με τον κολλητό μου κλειστήκαμε στο δωμάτιό μου. Το απόγευμα, οι αδερφές μου κι εγώ είχαμε
σκοπό να πάμε να αφήσουμε το Λούντβιχ, το σκυλάκο
μας, στο φίλο μας, τον καθηγητή Άντζελο Μακ Λουκ.
Ο Τζέι κατά τη διάρκεια του γεύματος δεν είχε αναφερθεί καθόλου στο θέμα της κατασκήνωσης. Τι θα έκανε
τελικά; Θα ερχόταν ή όχι; Έκρινα πως ήταν η κατάλληλη
στιγμή να του μιλήσω και μπήκα κατευθείαν στο θέμα.
Τον ρώτησα γι’ άλλη μια φορά να μου πει το λόγο που
δεν ήθελε να έρθει στην κατασκήνωση.
«Ρε Τζέι, είμαι ο κολλητός σου, είμαι σίγουρος ότι
μπορώ να σε βοηθήσω. Αν δεν πεις σ’ εμένα τι τρέχει, σε
ποιον θα το πεις;»
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Ο Τζέι κατέβασε το βλέμμα. Κατάλαβα ότι ήθελε να
μου μιλήσει, αλλά δυσκολευόταν. Του έδωσα μία στον
ώμο.
«Βγάλ’ το από μέσα σου», του είπα μόνο.
«Έχω πολύ κακές αναμνήσεις απ’ την κατασκήνωση,
κολλητέ», ξεστόμισε με σιγανή φωνή.
«Από ομαδάρχες ή από παιδιά;»
«Από μεγαλύτερα παιδιά».
«Σε χτύπησαν;»
«Μακάρι να ήταν μόνο αυτό».
«Τι άλλο έγινε, ρε φίλε;»
«Θα σ’ το πω, Ντιν Κόνραντ, αλλά θα μου υποσχεθείς
πως δε θα το πεις σε κανέναν όσο ζεις».
«Ορκίζομαι», είπα. «Θα το πω μόνο όταν πεθάνω».
Ο Τζέι έσκασε ένα χαμόγελο.
«Ήταν η πρώτη χρονιά που μ’ έστελνε η μητέρα
μου σε κατασκήνωση. Θα ήμουν έξι, εφτά χρόνων; Κάπου εκεί. Θυμάμαι ότι ήθελα να πάω, αλλά καταλαβαίνεις το άγχος μου. Έφτασα με σφιγμένη την καρδιά. Τις πρώτες ώρες όλα πήγαν καλά, αλλά το βράδυ
κάποια μεγαλύτερα παιδιά, πριν κοιμηθούν, μου την
έπεσαν...»
Ο Τζέι σταμάτησε. Είχε βουρκώσει. Προσπάθησα να
του δώσω κουράγιο.
«Σε όλους έχει τύχει κάτι ανάλογο, φίλε».
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Δε μου έδωσε σημασία, αλλά συνέχισε αφού πρώτα
αναστέναξε βαθιά.
«Δε θα σου πω τι ακριβώς μου έκαναν, αλλά θα σου
πω ότι τα έκανα πάνω μου».
Ακολούθησε σιωπή.
«Κυριολεκτικά; Κανονικά;»
Κούνησε καταφατικά το κεφάλι.
«Κατουρήθηκα κανονικά... Καταλαβαίνεις τι ακολούθησε».
«Ναι», είπα μόνο. Μπορούσα να καταλάβω.
«Φυσικά έκλαιγα τόσο ώστε την άλλη μέρα τηλεφώνησαν στη μητέρα μου και ήρθε και με πήρε. Δεν το ξανασυζητήσαμε. Εκείνη πιστεύει πως το έχω ξεχάσει ή, έστω,
πως το έχω ρίξει στην πίσω μεριά του μυαλού μου. Αλλά,
όπως εύκολα μπορείς να καταλάβεις, δεν είναι έτσι. Μακάρι να γινόταν να το ξεχάσω τόσο εύκολα».
«Σε καταλαβαίνω απόλυτα».
«Αυτό είναι, φίλε. Γι’ αυτό το άκουσμα και μόνο της
λέξης “κατασκήνωση” μου φέρνει αναγούλα».
Δε μίλησα, προσπαθούσα να σκεφτώ. Έπρεπε να βοηθήσω το φίλο μου. Να τον κάνω να ξεπεράσει τη φοβία του.
«Τζέι, καταρχάς σ’ ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες
ένα τόσο προσωπικό σου θέμα».
«Ρε Ντιν, σαν τις μαμάδες μας μιλάς τώρα».
«Ναι, ε;»
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Γελάσαμε κι οι δυο.
«Σαν κάποιους ψυχολόγους που μιλάνε στην τηλεόραση», συνέχισε ο Τζέι.
«Εντάξει, κολλητέ. Τότε θα το πω αλλιώς. Μεγάλωσες
πια και πρέπει να το ξεπεράσεις. Έτσι λέω. Κι επίσης μην
ξεχνάς ότι πηγαίνοντας στην κατασκήνωση θα βοηθήσεις
και τη μαμά σου, που έχει ανάγκη αυτό το σεμινάριο».
Ο Τζέι χαμογελούσε τώρα.
«Άσε που θα ’μαστε και μαζί και θα κάνουμε ένα σωρό
πλάκες», συνέχισα. «Μεγαλώσαμε πια, ρε! Ποιος μπορεί
να μας πειράξει; Εμάς τους τέσσερις ξεχωριστούς ντετέκτιβ; Τόσα μυστήρια λύσαμε! Τακτοποιήσαμε και μερικούς τύπους του υποκόσμου, μην το ξεχνάς αυτό».
Για κάποιο λόγο τα λόγια μου έκαναν τον Τζέι να σκεφτεί
για λίγη ώρα, κι ένα περίεργο χαμόγελο να σχηματιστεί στα
χείλη του. Ποιος ξέρει τι να πέρασε από το νου του;
«Να σου πω, δεν έχεις άδικο. Μπορεί να περάσουμε
και καλά».
«Σίγουρα», απάντησα κάπως μπερδεμένος.
Ο Τζέι, από κει που δεν ήθελε να ακούσει για την κατασκήνωση, τώρα ήταν έτοιμος να συμφωνήσει να πάμε.
«Λοιπόν είσαι μέσα;» έκανα την τελευταία ερώτηση.
«Ναι, είμαι μέσα», απάντησε.
Δεν πίστευα στ’ αυτιά μου. Τον είχα πείσει υπερβολικά
εύκολα. Πολύ γρήγορα. Ίσως ήταν το μυστικό του εκείνο
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που τον βασάνιζε. Κι όταν μου το εκμυστηρεύτηκε, αισθάνθηκε ελεύθερος πια. Μπορεί να ήταν αυτό. Δεν είχε
και πολλή σημασία. Άλλο ένα ζήτημα είχε λυθεί.
Μία ώρα αργότερα πήραμε τα ποδήλατά μας και κατευθυνθήκαμε προς το σπίτι του καθηγητή Άντζελο Μακ
Λουκ.
Ο καθηγητής είναι ένας ψηλός και λεπτός κύριος, με
μακριά μαλλιά και γένια, και φοράει γυαλιά με πολύχρω-
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μο σκελετό. Το σπίτι του βρίσκεται στην άκρη της πόλης
και μοιάζει με μεγάλη αποθήκη. Το περιβάλλει ένας μεγάλος κήπος με ψηλά φυτά και από μακριά δείχνει τρομακτικό. Πριν τον γνωρίσουμε, τον φοβόμασταν αφού οι
φήμες που κυκλοφορούσαν στη μικρή μας πόλη έλεγαν
ότι ήταν κάποιος που αρπάζει μικρά παιδιά και κάνει
πάνω τους διάφορα ανατριχιαστικά πειράματα. Όταν
όμως τον γνωρίσαμε κι έγινε φίλος μας – ας μην ξεχνάμε ότι έσωσε τη ζωή της Σάλι –, διαπιστώσαμε ότι είναι
ένας καλοσυνάτος κύριος και τα πειράματά του είναι μεν
ασυνήθιστα, αλλά δεν έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά.
Όταν φτάσαμε κι ο καθηγητής μάς άνοιξε την πόρτα,
η Σάλι έτρεξε να τον αγκαλιάσει κι αμέσως μετά να πέσει πάνω στον τεράστιο σκύλο του, ένα αρσενικό ράτσας
Αγίου Βερνάρδου που λεγόταν Μαθουσάλας. Περάσαμε
στο σαλόνι, κι εγώ έριξα άλλη μια ματιά στα πολλά παράξενα μηχανήματα και αντικείμενα που γέμιζαν κάθε
γωνιά του σπιτιού.
Καθισμένοι στο μεγάλο καναπέ, πιάσαμε την κουβέντα
με τον καθηγητή ενώ ο Λούντβιχ με τη Σάλι προσπαθούσαν να σηκώσουν το Μαθουσάλα, που είχε ξαπλώσει στο
χαλί, για να παίξει μαζί τους.
Κάθε Κυριακή απόγευμα το περνούσαμε στο σπίτι του
κυρίου καθηγητή τρώγοντας πίτσα ή χάμπουργκερ. Μας
είχε παραχωρήσει μάλιστα και το δωμάτιο όπου παλιά
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έμενε ο γιος του. Το είχαμε κάνει έδρα της ομάδας μας
και φυλούσαμε εκεί ένα παράξενο αντικείμενο που είχαμε βρει κάποιο απόγευμα στο Μαύρο Δάσος, δίπλα στην
πόλη: μια ολοστρόγγυλη μοβ σφαίρα. Την κρατούσαμε
φυλαγμένη μέσα σ’ ένα χρηματοκιβώτιο διότι η σφαίρα
λειτουργούσε σαν μεγάλος μαγνήτης κι επηρέαζε κάθε
είδους μηχανή ή ηλεκτρική συσκευή.
Λίγες ώρες αφότου την είχαμε βρει, διαπιστώσαμε πως
η σφαίρα μάς είχε χαρίσει κάποιες υπερφυσικές δυνάμεις. Η Μαίρη ανακάλυψε ότι μπορούσε να μπαίνει στο
ίντερνετ μόνο με τη σκέψη της, ενώ η Σάλι έβρισκε χαμένα αντικείμενα και μπορούσε να συνομιλήσει με τον
Τζέι χωρίς να ανοιγοκλείνουν το στόμα τους ακόμα κι
αν βρίσκονταν μακριά ο ένας από τον άλλον. Ο Τζέι
είχε αποκτήσει επίσης την ικανότητα να βάζει φωτιές,
στην κυριολεξία, όπου ήθελε, πάντα με τη δύναμη της
σκέψης.
Βέβαια, όταν καταλάβαμε ότι οι δυνάμεις μας θα μπορούσαν να έχουν καταστρεπτικά αποτελέσματα (για παράδειγμα, ο Τζέι θα μπορούσε να κάψει όλη την πόλη)
ή να μας δώσουν κάποια πλεονεκτήματα απέναντι στα
άλλα παιδιά (η Μαίρη θα μπορούσε να γράφει άριστα
σε κάθε διαγώνισμα αφού θα έβρισκε τις λύσεις στο διαδίκτυο), τότε δώσαμε έναν όρκο: ότι θα χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις της μαγικής σφαίρας μόνο σε μεγάλη

25

ανάγκη και μόνο για να βοηθήσουμε κάποιο συνάνθρωπό μας ή να αποτρέψουμε κάποιο κακό. Τον όρκο τον
είχαμε καθαρογράψει και τον είχαμε κρεμάσει στο δωμάτιο που χρησιμοποιούσαμε ως λέσχη. Να ποιος ήταν
ακριβώς:
«Εμείς οι τέσσερις ξεχωριστοί ντετέκτιβ, δηλαδή ο
Ντιν, ο Τζέι, η Μαίρη και η Σάλι, ορκιζόμαστε να χρησιμοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις, φυσικές και υπερφυσικές, για το καλό των ανθρώπων και ποτέ να μην τις
χρησιμοποιήσουμε για δικό μας σκοπό ή για κέρδος».
Αφού φάγαμε άφθονο παγωτό που μας κέρασε ο κύριος καθηγητής, είχε έρθει η ώρα να τον αποχαιρετήσουμε.
«Καλή αντάμωση, παιδιά. Να περάσετε καλά και μην
ανησυχείτε για το Λούντβιχ, θα τον προσέχω και θα περάσει μια χαρά με το Μαθουσάλα».
Σφίξαμε το χέρι του κυρίου καθηγητή, χαϊδέψαμε το
κεφάλι του Λούντβιχ και την τεράστια κοιλιά του Μαθουσάλα, που είχε ξαπλώσει μπροστά στην εξώπορτα, και
βγήκαμε έξω. Μόλις τότε ο Τζέι άφησε ένα βογκητό.
«Οχ, ξέχασα το σακίδιό μου στη λέσχη μας!» είπε κι
έτρεξε πίσω να το πάρει.
Σε λίγα λεπτά κυλούσαμε με τα ποδήλατά μας στο δρόμο. Ανυπομονούσαμε και ήμασταν και λίγο νευρικοί για
την αυριανή αναχώρηση.
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