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Μετάφραση:
Ευγενία Κολυδά
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Π
ρώτος κανόνας στο σερφ; Μην κάνεις πο-

τέ µα ποτέ ντροπ ιν. Αν σκοπεύεις να κα-

βαλήσεις ένα φοβερό κύµα αλλά παρεµβληθεί

κάποιος και σου το πάρει, αυτό λέγεται ντροπ ιν.

Ο Ζακ είχε διαβάσει τα πάντα γι’ αυτό στο Pi-

pelines*, το αγαπηµένο του περιοδικό για το

σέρφιγκ.

Τελευταία, ο Ζακ δεχόταν άπειρες παρεµβο-

7

* Λέξη που περιγράφει το βαρέλι που κάνει ένα µεγάλο κύ-
µα, όταν διπλώνει και µοιάζει µε σωλήνα. (Σ.τ.Μ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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λές. Ήθελε να σερφάρει όλη µέρα, σαν να ήταν

η ζωή ένα µεγάλο κύµα, αλλά συναντούσε διαρ-

κώς παρεµβολές και εµπόδια – όπως το σχολείο,

οι γονείς του, ο αδελφός του, Λίον, και κυρίως η

δουλειά του ως µυστικού πράκτορα για λογαρια-

σµό του Κυβερνητικού Γραφείου Ερευνών (εν

συντοµία, ΚΓΕ).

Όχι αυτή τη φορά όµως, σκέφτηκε. Ήταν οι

καλοκαιρινές διακοπές και η οικογένεια Πάουελ

πήγαινε οδικώς στο εξοχικό της, στην τοποθεσία

Χαλαρουίτα. Όλη η οικογένεια δούλευε για το

ΚΓΕ, αλλά ακόµα και οι κατάσκοποι χρειάζονται

διακοπές.

Η σανίδα του σερφ του ήταν δεµένη στη σχά-

ρα του αυτοκινήτου. Η ηλεκτρική κιθάρα του

βρισκόταν στο πορτµπαγκάζ. Θα έπαιζε όλη νύ-

χτα. ∆υνατά.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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Ο Ζακ έβαλε στο SpyPad την εφαρµογή για

παιχνίδια. Τι να έπαιζε πρώτα, Εχθρικό Ματς 3 ή

Απόλυτο Χάος; ∆εν είχε σηµασία. Είχε άπειρο

χρόνο για να παίξει και τα δύο. ∆ε θα χρειαζόταν

το SpyPad του σε καµία αποστολή!

Ο Ζακ χρησιµοποιούσε το SpyPad του στις

αποστολές του ως κοµπιούτερ, δορυφορικό κι-

νητό τηλέφωνο, λέιζερ, χακεροµηχανή για να

σπάει κώδικες και ό,τι άλλο µπορεί να φανταστεί

κανείς!

Ο Λίον, δίπλα του, έπαιζε παιχνίδια κι αυτός

στο δικό του SpyPad. Όχι τα κουλ παιχνίδια,

όµως. Εκείνος έπαιζε το Άπαιχτοι Μαθηµατικοί

Λογισµοί.

Και ο Λίον δούλευε για το ΚΓΕ, αλλά εργαζόταν

από το σπίτι ως υπάλληλος τεχνικής υποστήριξης

και επίσηµος ειδικός για γκάτζετ.

ZAC POWER 2 – ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ
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Ο πατέρας του Ζακ έστριψε αριστερά. «Τε-

λειώνει η βενζίνη», είπε. «Καλύτερα να κάνουµε

µια στάση εδώ».

Σταµάτησαν σε ένα βενζινάδικο. Ήταν γεµά-

το αυτοκίνητα που έσερναν σκάφη και τροχό-

σπιτα. Προφανώς, όλοι πήγαιναν στην παραλία.

Ο µπαµπάς του Ζακ σφύριξε βλέποντας την τι-

µή της βενζίνης. «Φταίνε εκείνα τα πετρελαιο-

φόρα που βυθίζονται για κάποιον περίεργο λό-

γο», είπε στη µαµά του Ζακ. «Αυτό έχει δη-

µιουργήσει έλλειψη που ανεβάζει την τιµή της

βενζίνης στα ύψη».

Η µαµά του Ζακ συµφώνησε µε ένα νεύµα.

Έβγαλε το πορτοφόλι της από την επίσηµη τσά-

ντα του ΚΓΕ – που συνοδευόταν από έναν σουγιά

µε λέιζερ σε σχήµα κραγιόν και χαρτοµάντιλα τε-

ζαρίσµατος. Αυτά τα ειδικά χαρτοµάντιλα ήταν

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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εµποτισµένα µε ένα χηµικό και σε κοίµιζαν µόλις

τα χρησιµοποιούσες για να φυσήξεις τη µύτη σου.

Ο Ζακ ανασήκωσε τους ώµους του. Ήξερε ότι

δεν ήταν καλό που το πετρέλαιο είχε ακριβύνει

τόσο πολύ. Σοβαρά όµως, τι µπορούσε να κάνει

εκείνος γι’ αυτό;

Βγήκε από το αυτοκίνητο για να ξεµουδιάσει.

Ξαφνικά, ακούστηκε ένας ήχος κεραυνού από

ψηλά. Ο αέρας άρχισε να στροβιλίζεται γύρω

από το βενζινάδικο σηκώνοντας σκόνη και περι-

τυλίγµατα από γλειφιτζούρια. Περίεργο, γιατί ο

ουρανός ήταν καταγάλανος. Ωστόσο, ο κεραυ-

νός ολοένα δυνάµωνε.

Ο Ζακ αναρίγησε. Ήταν λες και είχε δύσει ο

ήλιος. Χωρίς να το ξέρει, µια τεράστια, µαύρη σκιά

γλιστρούσε πάνω του. Ο Λίον, που παρακολου-

θούσε µέσα από το αυτοκίνητο, άρχισε να χτυπάει

ZAC POWER 2 – ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ
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τα τζάµια. «Ζακ!» φώναζε. «Φύγε από τη µέση!»

Αλλά ήταν πολύ αργά.

ΜΜΠΠΑΑΠΠ!!
Ξαφνικά, κάτι τον χτύπησε µε δύναµη στην

πλάτη. Προτού καλά καλά το καταλάβει, άρχισε

να απογειώνεται! Κάτι τον τραβούσε προς τα

πάνω! Ο αέρας αγρίεψε. Ο κεραυνός δυνάµωσε.

Τα µαλλιά του Ζακ πετούσαν. Από κάτω του, ο

κόσµος έτρεχε ουρλιάζοντας. Βρισκόταν σε από-

σταση 20 µέτρων από το έδαφος και εξακολου-

θούσε να ανεβαίνει µε γρήγορο ρυθµό. 

Ο Ζακ κοίταξε προς τα πάνω. Η ζώνη του ήταν

γαντζωµένη σε ένα χοντρό σκοινί. Και το σκοινί

κρεµόταν από ένα ελικόπτερο!

Στην πόρτα του ελικοπτέρου ξεπρόβαλε κά-

ποιος άντρας που φώναξε από ένα µεγάφωνο: 

«Ζακ Πάουερ!»

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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Ο Ζακ στριφογύρισε στον αέρα. Αν αυτός ο

άνθρωπος ήξερε το όνοµά του, τότε θα ήταν κά-

ποιος αντίπαλος πράκτορας που προσπαθούσε

να τον απαγάγει. Έπρεπε να το σκάσει! 

«Εδώ ειδικός µυστικός πράκτορας Φοξ. Μο-

νάδα Αεροπορίας». 

Ο Ζακ βρισκόταν πια στο ίδιο επίπεδο µε την

πόρτα του ελικοπτέρου. Ο ειδικός µυστικός πρά-

κτορας Φοξ τον γράπωσε και τον έσυρε προς τα

µέσα. 

Ο Ζακ ξεφύσησε λαχανιασµένος καθώς µπήκε

στο ελικόπτερο. Ο Φοξ άρχισε να διαβάζει ένα

έγγραφο. 

«Αυτό είναι ένα επίσηµο µήνυµα από το ΚΓΕ». 

Το ΚΓΕ! σκέφτηκε ο Ζακ. ∆ηλαδή, δε µε έχουν

απαγάγει αντίπαλοι πράκτορες. Η φάση µπορεί

να είναι ΟΚ.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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Ο Φοξ έβηξε και συνέχισε να διαβάζει µε σο-

βαρότητα. «Θα θέλαµε να σε πληροφορήσουµε

ότι οι καλοκαιρινές διακοπές σου, από αυτή τη

στιγµή, ακυρώνονται». 

Σε αυτή την περίπτωση, η φάση δεν είναι κα-

θόλου ΟΚ! Ο Ζακ ανυποµονούσε εδώ και κάτι

αιώνες για τις καλοκαιρινές διακοπές. 

«Ζακ, έχεις πουλόβερ;» ρώτησε ο Φοξ. «Θα

κάνει κρύο σ’ αυτή την αποστολή». 

«Γιατί; Πού είναι;» είπε θυµωµένα ο Ζακ. 

«Στον Μεγάλο Παγωµένο Πόλο. Ξέρεις τίπο-

τα γι’ αυτόν;»

«Όχι», απάντησε κακόκεφα ο Ζακ.

Και ούτε ήθελε να µάθει.

ZAC  POWER  2 – ΤΡΟΜΟΣ  ΣΤΟΝ  ΠΑΓΟ
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Σ
ε λίγα λεπτά, το βενζινάδικο και η οικογέ-

νεια του Ζακ είχαν γίνει µια µικρή κουκίδα

στον ορίζοντα. Όπως και οι καλοκαιρινές διακο-

πές του.

«Ορίστε», είπε ο Φοξ και του έδωσε έναν δί-

σκο. «Η αποστολή σου». 

Ο Ζακ φόρτωσε τον δίσκο στο SpyPad, βγάζο-

ντας έναν βαθύ αναστεναγµό.

16
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ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΗΦΘΗ: 2.54 μ.μ.

Ύποπτη δραστηριότητα έχει

σημειωθεί στον Μεγάλο Παγωμένο

Πόλο. Οι πληροφορίες μας μιλούν

για αφίξεις και αναχωρήσεις πολλών

αεροπλάνων και πλοίων χωρίς

προφανή αιτία. 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥ

• Πήγαινε στον Μεγάλο

Παγωμένο Πόλο.

• Διερεύνησε ύποπτες

δραστηριότητες. 

• Ανάφερε στο Κέντρο Ελέγχου

του ΚΓΕ εντός 24 ωρών.

~ ΤΕΛΟΣ ~
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Οι ώµοι του Ζακ βούλιαξαν. «Πολλά αεροπλά-

να;» επανέλαβε. «Και λοιπόν; Πού είναι το πε-

ρίεργο;» 

Ο Φοξ τον κάρφωσε µε το βλέµµα του. «Έχεις

την παραµικρή ιδέα πώς είναι ο Μεγάλος Παγω-

µένος Πόλος;» του πέταξε.

Ο Ζακ ανασήκωσε αδιάφορα τους ώµους.

«Είναι το πιο αποµακρυσµένο, λιγότερο εξε-

ρευνηµένο µέρος στη Γη», τόνισε ο Φοξ. «Τον χει-

µώνα η θερµοκρασία φτάνει τους µείον σαράντα

βαθµούς. Αν τολµήσεις να βγεις έξω χωρίς τα κα-

τάλληλα ρούχα, τα µάτια σου θα παγώσουν µέσα

στις κόγχες τους και τα δάχτυλά σου θα κοπούν!» 

Τώρα ο Φοξ είχε κεντρίσει την προσοχή του

αγοριού. Αυτός ο Μεγάλος Παγωµένος Πόλος

µπορεί να ήταν κουλ, τελικά.

«Το καλοκαίρι πηγαίνουν στον Πόλο δύο ή

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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