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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.



ΒΑΛΤΕΡ ΚΑΡΟΤΣΑΚΗΣ
Ηλικιωμένος πρώην πολιτικός 
που δεν περιορίζεται στα λόγια, 

αλλά κάνει ό,τι μπορεί για 
την προστασία του περιβάλλοντος.

ΛΟΥΙΣ ΠΑΟΥΛΣΟΝ
Σερβιτόρος στο ξενοδοχείο Έλβεστα, έχει 
φοιτήσει στην καλύτερη σχολή σερβιτόρων. 

ΡΟΜΠΕΡΤ ΧΑΝΣΕΝ
Λάτρης της τέχνης και της γαστρονομίας. 

Του αρέσει να ταξιδεύει και να χαλαρώνει 

με μία κούπα καφέ.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΘΟΡΒΑΛΝΤΣΕΝ
Αστυνομικός ντετέκτιβ που είναι 

πιο ευτυχισμένος όταν δεν χρειάζεται 

να φύγει από το γραφείο του.

ΜΑΡΙΕ ΤΙΝΤΜΠΕΡΓΚ
Γυναίκα με πολύ ακριβό γούστο, λατρεύει 
τη σύγχρονη τέχνη, τα πολυτελή 
ξενοδοχεία και τα γρήγορα αυτοκίνητα.





13

Κεφάλαιο 1

ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ

Φυσούσε δυνατός άνεμος. Η Τίριλ και ο Όλι-
βερ περπατούσαν σκυφτοί, με τα χέρια στις 
τσέπες. Ο Ότο κυνηγούσε μια εφημερίδα που 
είχε παρασύρει ο αέρας. Ο ουρανός ήταν σκο-
τεινός, πήγαινε για βροχή.

Ο Βάλτερ Καροτσάκης βρισκόταν στην κε-
ντρική πλατεία της πόλης. Ξαφνικά ο αέρας 
πήρε το παλιό ψάθινο καπέλο του. Προσπάθη-
σε να το συγκρατήσει, αλλά δεν πρόλαβε και το 
καπέλο βρέθηκε στον δρόμο, κοντά στα παιδιά. 
Ο Όλιβερ έσκυψε να το πιάσει, αλλά ο αέρας το 
παρέσυρε πάλι μακριά. Ο Ότο το ακολούθησε 
και κατάφερε να το προλάβει. Γεμάτος περηφά-
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νια γύρισε βηματίζοντας χαρούμενα, με το κα-
πέλο στο στόμα και την ουρά σηκωμένη. 

Στην πραγματικότητα ο Βάλτερ Καροτσά-
κης δεν λεγόταν Βάλτερ Καροτσάκης. Δηλαδή 
το μικρό του όνομα ήταν Βάλτερ, αλλά κανέ-
νας δεν ήξερε ποιο ήταν το επώνυμό του. Τον 
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έλεγαν Καροτσάκη γιατί πάντοτε τριγυρνούσε 
στο Έλβεστα με ένα καροτσάκι για μωρά, που 
το είχε προσαρμόσει για να 
πουλάει αυτοκόλλητα, 
κονκάρδες και αφί-
σες που έγρα-
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φαν «Όχι στην πυρηνική ενέργεια», «Διατηρεί-
τε το περιβάλλον καθαρό», και άλλα συνθήμα-
τα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η Τίριλ έσκυψε και πήρε το καπέλο από το 
στόμα του Ότο.

«Καλό αγόρι», του είπε και χάιδεψε το κε-
φάλι του.

Επέστρεψε το καπέλο στον Βάλτερ Καρο-
τσάκη. Ο αέρας είχε κάνει τα κάτασπρα μαλλιά 
του άνω κάτω.

«Ευχαριστώ πολύ», της απάντησε και τα 
έστρωσε όσο μπορούσε. 

Έπειτα ίσιωσε τα χοντρά τετράγωνα γυαλιά 
στη μύτη του και έλεγξε αν το καπέλο ήταν σε 
καλή κατάσταση.

«Σήμερα, απ’ ό,τι φαίνεται, φυσάει από πα-
ντού».

«Βοριάς είναι», είπε ο Όλιβερ.
«Τι είπες;»
«Δεν φυσάει από παντού», του εξήγησε ο 

Όλιβερ. «Φυσάει βοριάς».
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Ο Βάλτερ Καροτσάκης δεν έδειξε να κατα-
λαβαίνει.

«Καλά, καλά», είπε μόνο ενώ σκάλιζε τα πράγ-
ματα που είχε στο καροτσάκι του. «Αυτές είναι 
για σας», συνέχισε και πρόσφερε ευγενικά μία 
κονκάρδα στον καθένα για να τους ευχαριστήσει 
που είχαν σώσει το καπέλο του. 

«Σώστε τον υδροβιότοπο Μαριάνετ», έγρα-
φαν οι κονκάρδες.
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«Τον υδροβιότοπο Μαριάνετ;» ρώτησε η Τί-
ριλ. «Πού είναι αυτό;»

Ο Βάλτερ την κοίταξε πάνω από τα γυαλιά του.
«Μετά το όρος Μόλμεν», της εξήγησε. «Στον 

υδροβιότοπο υπάρχουν σαλαμάνδρες, αλλά 
τώρα σχεδιάζουν να φτιάξουν έναν δρόμο που 
θα διασχίζει όλο το βουνό. Οι σαλαμάνδρες 
απειλούνται με εξαφάνιση και αν γίνει όντως 
αυτός ο δρόμος φοβάμαι πως θα εξαφανιστούν 
και οι τελευταίες που υπάρχουν στο Έλβεστα!»

Έβγαλε ένα φυλλάδιο με τη φωτογραφία 
μιας σαλαμάνδρας πάνω σε έναν βράχο.

Ο τίτλος ήταν ίδιος με το σύνθημα στις 
κονκάρδες που τους είχε χαρίσει: «Σώστε τον 
υδροβιότοπο Μαριάνετ!»

Η Τίριλ πήρε το φυλλάδιο, το δίπλωσε και το 
έβαλε στην πίσω τσέπη του παντελονιού της. 

«Σας ευχαριστούμε πολύ», του είπε και έφυγαν.
Ο αέρας έκανε τις τέντες πάνω από τις πιο 

κοντινές βιτρίνες να μοιάζουν με μπαλόνια 
έτοιμα να σκάσουν. Ένα φύλλο χαρτί πετούσε 
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στον αέρα. Στροβιλίστηκε για λίγο πριν πέσει 
απαλά στον δρόμο. Αμέσως μετά μια νέα ριπή 
του ανέμου το έστειλε κατευθείαν πάνω στο 
πρόσωπο του Όλιβερ.

Ο Ότο γάβγισε.
Το χαρτί κάλυψε το μέτωπο και τα μάτια του 

Όλιβερ. Εκείνος το απομάκρυνε και, πριν το 
τσαλακώσει, διάβασε τι έγραφε.

«Ύποπτο»,  είπε ρίχνοντας μια ματιά στο κεί-
μενο. «Πολύ ύποπτο».


