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…είπε κάποτε ένας σπουδαίος άνθρω-

πος. Θα μπορούσα να το ’χω πει κι εγώ. 

Δεν είμαι σε καμία ποδοσφαιρική ομάδα. 

Σε καμία ομάδα βόλεϊ. Δεν τρέχω σαν 

παλαβό χαμστεράκι πίσω από κίτρινα 

μπαλάκια του τένις. Εντάξει, το παραδέ-

χομαι: μ’ αρέσει το σκέιτμπορντ. Αλλά τη 

1
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σανίδα μου την έχω μόνο για να πηγαίνω 

γρήγορα από το ένα μέρος στο άλλο, 

πράγμα που για τη δική μου δουλειά μπο-

ρεί να είναι το ίδιο σημαντικό όσο η καλή 

όσφρηση ή το καλό μυαλό.

Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ, όμως, δεν 

τις διαλέγει πάντα τις υποθέσεις του. 

Έτσι λοιπόν βρέθηκα κι εγώ μια μέρα 

αναγκασμένος να κάνω βουτιά στα βρό-

μικα νερά του επαγγελματικού αθλητι-

σμού.

Κανονικά ο κύριος Κόντσελμαν προχω-

ράει σταθερά στα μαθήματά μας όλη τη 

χρονιά. Φέτος, όμως, κόλλησε βαριά γρί-

πη κι έλειψε οχτώ ολόκληρες βδομάδες 

– από την Πρωτοχρονιά τον ξανάδαμε 

καλό Πάσχα. Όταν με τα πολλά ο δά-
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σκαλός μας έγινε επιτέλους καλά, μας 

έστρωσε και γράφαμε τρία διαγωνίσματα 

τη βδομάδα. Απελπισία, μιλάμε. 

Στο μεταξύ πρέπει να ’χει μαθευτεί ότι 

χωρίς τις τσιχλόφουσκες Κάρπεντερ είμαι 

χαμένος. Τις χρειάζομαι προ πάντων στη 

δουλειά μου και στα διαγωνίσματα. Βάζω 

μια Κάρπεντερ στο στόμα μου, τη μασάω 

μια, δυο, τρεις φο-

ρές… και τσακ, παίρ-

νει αμέσως μπροστά το 

μυαλό μου και πατάει 

γκάζι. Δεν είναι ν’ 

απορεί, λοιπόν, κα-

νείς που μετά το τρί-

το διαγώνισμα μου 

τελειώσανε οι Κάρπεντερ. Σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις ευτυχώς υπάρχει η Όλγα.

Όταν έφτασα στο περίπτερο, εξυπη-
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ρετούσε έναν άντρα με μπλε εργατική 

φόρμα, που αγόραζε μισή ντουζίνα σα-

ντουιτσάκια.
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– Γεια σου, γλυκούλη μου, με χαιρέ-

τησε, όταν ο εργάτης πλήρωσε και ανέ-

βηκε στο φορτηγάκι του, όπου τον πε-

ρίμεναν με ανυπομονησία οι συνάδελ-

φοί του. Ήταν ολοφάνερο: οι κύριοι 

πεινούσαν.

– Δεν είμαι ο γλυκούλης σου, γρύλισα 

μέσα από τα δόντια μου. 

– Εντάξει, εντάξει, με συγχωρείς, 

Κλουζ, είπε η Όλγα, και αναστατωμένη 

συνέχισε: Έχω μια υπόθεση για σένα.

– Τι υπόθεση;

– Σήμερα το πρωί πήγα στον οδοντο-

γιατρό, εξήγησε η Όλγα. Τίποτα σοβαρό, 

για έλεγχο, ξέρεις. Μην τυχόν και κανένα 

δόντι ήθελε…

– Πες μου για την υπόθεση, την έκοψα. 

– Ήρεμα, μικρέ μου. Για την υπόθεση 

σου λέω. Ο οδοντογιατρός μου χρειάζεται 
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ντετέκτιβ. Του μίλησα για σένα και τώρα 

θέλει να σε συναντήσει.

– Πότε;

– Σήμερα το απόγευμα κατά τις τέσ-

σερις, έξω από το ιατρείο του.

– Μήπως ξέρεις τι θέλει από μένα;

Η Όλγα κούνησε αρνητικά το κεφάλι 

της.

– Πώς τον λένε τον οδοντογιατρό σου; 

συνέχισα τις ερωτήσεις.

– Τσούκερμαν. Δόκτωρ Κλάους Βέρνερ 

Τσούκερμαν, αν θέλεις να ξέρεις ολόκλη-

ρο το όνομά του, απάντησε η φίλη μου. 

Το ιατρείο του είναι στη Σλος Αλέε, νού-

μερο είκοσι τέσσερα.

Στη Σλος Αλέε; Σε ακριβό δρόμο το 

είχε το ιατρείο του ο τύπος! Και… Τσού-

κερμαν; Σαν γνωστό μού φάνηκε το όνο-

μα. Πολύ γνωστό, μάλιστα. 
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– Δε μου λες, ρώτησα την Όλγα, μήπως 

ο οδοντογιατρός σου έχει γιο;

Η Όλγα κούνησε καταφατικά το κε-

φάλι της. 

– Έχει. Νίκλας τον λένε. Γιατί;

– Είναι συμμαθητής μου, απάντησα, 

και μετά της έδειξα τα κουτιά 

στο ραφάκι δίπλα της. Θα μου 

δώσεις ένα πακετάκι Κάρπε-

ντερ;

– Ένα μόνο; 

Σου τέλειωσε 

πάλι το χαρ-

τζιλίκι, ε; Λοι-

πόν, άκου: οι 

Κάρπεντερ 

είναι κέρασμα από μένα. Α, 

δεν ξέρεις πόσο χάρηκα που δε χρειάστη-

κε να κάνω σφραγίσματα. Όταν μου το 



είπε ο δόκτωρ Τσούκερμαν, μου ήρθε να 

τον φιλήσω!

Όταν πήρα τον δρόμο για το σπίτι, το 

μυαλό μου ήδη είχε ανεβάσει ταχύτητα. 

Ένας οδοντίατρος, που ο γιος του ήταν 

συμμαθητής μου – μήπως αυτή η υπόθε-

ση είχε κάποια σχέση με τον Νίκλας; 

Όπως κι αν ήταν, δε θ’ αργούσα να μάθω.

Στις τέσσερις ακριβώς βρισκόμουν έξω 
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από το ιατρείο του δόκτορα Τσούκερμαν. 

Ήταν στο ισόγειο ενός τετραώροφου κτι-

ρίου, η πρόσοψη του οποίου έμοιαζε 

φτιαγμένη αποκλειστικά από γυαλί και 

ανοξείδωτο ατσάλι. Όλα έδειχναν ολο-

καίνουργια και ακριβά. Πολύ ακριβά.

Δεν πέρασαν ούτε πέντε λεπτά και η 

εξώπορτα του κτιρίου άνοιξε και από μέ-

σα βγήκε ένας άντρας με ηλιοκαμένο πρό-

σωπο, καλοκουρεμένα μαλλιά και πολύ 

μοντέρνα γυαλιά, απ’ αυτά που έχουν 

φακούς σκέτους, στερεωμένους σ’ έναν 

συρμάτινο σκελετό. Φορούσε γκρι κομψή 

καμπαρντίνα, που τον έκανε να φαίνεται 

ψηλότερος απ’ ό,τι ήδη ήταν.

– Είσαι σίγουρα ο… με χαιρέτησε, χω-

ρίς να μου δώσει το χέρι.

– Κλουζ, τον βοήθησα. Ο ιδιωτικός 

ντετέκτιβ. 
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