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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.



ΚΥΡΙΑ ΣΟΥΡΚΕ
Ιδιότροπη ηλικιωμένη που κάνει διαρκώς 

παράπονα για όλους και για όλα. Μέλος 

της Επιτροπής Ιστορίας του Έλβεστα. 

ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΝΑΡΚ
Ιδιοκτήτης της μάντρας απόσυρσης αυτοκινήτων. 
Αγοράζει σίδερα και μέταλλα κάθε είδους.

ΜΠΙΜΠΙ ΓΚΡΟΣΟΥΜ
Δυναμική δημοσιογράφος, ως φωτογράφος 

όμως υστερεί. Γράφει στην Εφημερίδα 

του Έλβεστα.

ΓΙΕΝΣ Π. ΝΤΑΛ
Ιδιοκτήτης του μοναδικού καταστήματος 

παπουτσιών του Έλβεστα. Είναι λίγο φευγάτος.

ΤΣΑΡΛΣ ΡΟΝΤΕΝ 
Ο προπάππος του ήταν ένας από 
τους πρώτους κατοίκους του Έλβεστα.
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Κεφάλαιο 1

ΚΟΙΤΑΞΤΕ!

«Κοιτάξτε!» φώναξε η κυρία Σούρκε υψώνο-
ντας το μπαστούνι της. «Κοιτάξτε!»

Ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος στο 
πάρκο στράφηκε προς το σημείο που έδειχνε 
η ηλικιωμένη γυναίκα. Η Τίριλ και ο Όλιβερ 
πλησίασαν για να δουν καλύτερα. 

«Κοιτάξτε!» επανέλαβε η κυρία Σούρκε. 
Ήταν τόσο θυμωμένη, που η φωνή της έτρε-

με όπως το μπαστούνι της. 
Η Τίριλ έβαλε την παλάμη της πάνω από τα 

μάτια της για να δει καλύτερα, αλλά πάλι δεν 
μπόρεσε να διακρίνει αυτό που έδειχνε η κυρία 
Σούρκε.
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Ένα αυτοκίνητο της Δημοτικής Υπηρεσίας 
Πάρκων και Κήπων μπήκε από τον πεζόδρομο. 
Ο οδηγός σταμάτησε και κατέβηκε. Ήταν ένας 
άντρας με παχύ μουστάκι, που φορούσε φόρμα 
και μποτάκια εργασίας. 

«Επιτέλους, καιρός ήταν», είπε η κυρία 
Σούρκε. 
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Σούφρωσε τα χείλη της, πήρε μία έκφραση 
πολύ αυστηρή και χτύπησε το μπαστούνι της 
στο χώμα τόσο δυνατά, που σηκώθηκε σκόνη. 

Η Τίριλ τράβηξε κοντά της τον Ότο για να 
κάνει χώρο στον άντρα να περάσει. Πολλοί 
άνθρωποι που έκαναν βόλτα στο πάρκο στα-
μάτησαν για να δουν τι συνέβαινε.
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«Μα δεν το βλέπετε;» αναστέναξε η κυρία 
Σούρκε.

«Δεν βλέπω τίποτα», είπε ο υπάλληλος της 
δημοτικής υπηρεσίας.

«Ούτε εγώ», παραδέχτηκε κάποιος που στε-
κόταν δίπλα. 

Κι άλλοι άνθρωποι ομολόγησαν το ίδιο.
Η κυρία Σούρκε σήκωσε πάλι το μπαστούνι. 

Αυτή τη φορά δεν είπε λέξη, κούνησε μόνο το 
μπαστούνι στον αέρα. Στο σημείο που έδειχνε 
δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο ένας αγριόκεδρος γε-
μάτος καρπούς και λίγο πιο κάτω το σπίτι του 
θείου Φρεντ. Στην καμινάδα του είχε καθίσει 
ένας γλάρος, αλλά μάλλον δεν ήταν αυτό που 
προσπαθούσε να τους δείξει η κυρία Σούρκε.

«Αυτό ακριβώς είναι το θέμα», είπε ο Όλι-
βερ. «Δεν υπάρχει τίποτα».

Ο υπάλληλος του δήμου έξυσε το μέτωπό του.
«Τι εννοείς;»
Η Τίριλ πλησίασε τον Όλιβερ μαζί με τον Ότο.
«Έχει εξαφανιστεί το αγόρι», είπε.
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Ο υπάλληλος του δήμου κοίταξε πρώτα την 
Τίριλ και μετά εστίασε στο σημείο που έδειχνε 
η κυρία Σούρκε.

«Πράγματι, έχετε δίκιο», είπε ξύνοντας τον 
σβέρκο του. «Έχει εξαφανιστεί το αγόρι».

Αναστάτωση δημιουργήθηκε μεταξύ των 
ανθρώπων, που σχημάτισαν ένα ημικύκλιο 
γύρω από την κυρία Σούρκε όταν κατάλαβαν 
τι είχε συμβεί. 

«Μα δεν μπορεί να εξαφανίστηκε έτσι 
απλά», σχολίασε κάποιος. 
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«Κάποιος το έκλεψε!» φώναξε κάποιος άλλος. 
«Αυτό προσπαθώ να σας πω τόση ώρα», είπε 

η κυρία Σούρκε με τρεμάμενη φωνή. «Κάποιος 
πήρε το αγοράκι, τον Ουγκό Ροντέν!»

Η Τίριλ και ο Όλιβερ αντάλλαξαν μια ματιά 
και αμέσως συμφώνησαν. Αυτή ήταν υπόθεση 
για το Πρακτορείο Ντετέκτιβ Νο 2. 


