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Μετάφραση:
Κάσσυ Μπουλούκου

© H. I. Larry, 2013 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2014



Ο
Ζακ Πάουερ τράβηξε άλλο ένα µπλουζάκι

από το καλάθι µε τα πλυµένα ρούχα. Η

βραδιά δεν εξελισσόταν καλά.

Είχαν καλέσει τους γονείς του στο σχολείο. Η

διευθύντρια είχε παρατηρήσει ότι τον τελευταίο

καιρό ο Ζακ είχε πολλές απουσίες και ήθελε να

µάθει τον λόγο.

Η αλήθεια ήταν ότι ο Ζακ ήταν ένας πολύ κα-

λά εκπαιδευµένος πράκτορας του Κυβερνητικού

Γραφείου Ερευνών (εν συντοµία, ΚΓΕ) και ανα-
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γκαζόταν να λείπει από το σχολείο για να πηγαί-

νει στις αποστολές.

Όµως, η διευθύντρια δεν έπρεπε να το µάθει

αυτό, γιατί ήταν απόρρητο. Έπρεπε να πιστεύει

ότι ο Ζακ ήταν ένα φυσιολογικό παιδί. Οι γονείς

του έπρεπε να βρουν µια καλή δικαιολογία για

να εξηγήσουν γιατί εξαφανιζόταν. Οι γονείς του,

όπως και ο αδελφός του, ο Λίον, ήταν κατάσκο-

ποι επίσης.

Και σαν να µην έφτανε όλο αυτό το µπέρδεµα

µε το σχολείο, η µαµά του του είχε αφήσει µια

ολόκληρη στοίβα µε φρεσκοπλυµένα ρούχα για

να τα διπλώσει. Ο Ζακ πάλευε πολλή ώρα ήδη,

αλλά µέχρι στιγµής είχε καταφέρει να διπλώσει

µόνο τα µισά από τα ρούχα που βρίσκονταν στο

τεράστιο καλάθι. Το χέρι του έπιασε ένα εσώ-

ρουχο του Λίον.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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«Μπλιαξ!» µούγκρισε. «Αηδία!»

Το χειρότερο από όλα βέβαια ήταν ότι οι γο-

νείς του αποφάσισαν ότι ο Ζακ χρειαζόταν µπέι-

µπι σίτερ για την ώρα που θα έλειπαν. Συνήθως,

σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Ζακ έµενε µε τον Λίον,

αλλά απόψε ο σπασίκλας αδελφός του είχε βγει

έξω.

Αυτό σήµαινε ότι ο Ζακ ήταν εγκλωβισµένος

στο σπίτι µε µια άγνωστη µπέιµπι σίτερ που περ-

νούσε όλο το βράδυ µπροστά στην τηλεόραση,

µιλώντας στο κινητό της.

Αυτό είναι πολύ άδικο! γκρίνιαξε από µέσα

του. Εδώ έχω πάει µέχρι την άκρη του κόσµου,

και δε µε αφήνουν να µείνω µόνος στο σπίτι για

λίγες ώρες; Είναι παράλογο!

Ο Ζακ αποφάσισε να κάνει ένα διάλειµµα από

το δίπλωµα των ρούχων. Έβγαλε το SpyPad του

ZAC POWER 6 – ΜΑΧΗ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΤΟΥΣ
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(το υψηλής τεχνολογίας τάµπλετ που είχαν όλοι

οι πράκτορες του ΚΓΕ) και µπήκε να ελέγξει το

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του.

Η φωνή που ακούστηκε πίσω από την πλάτη

του τον έκανε να αναπηδήσει. Η µπέιµπι σίτερ

ερχόταν προς το µέρος του, συνεχίζοντας να µι-

λάει στο τηλέφωνό της.

«Ναι, εντάξει», έλεγε. «Θα του τον δώσω

τώρα».

Ο Ζακ παράχωσε βιαστικά το SpyPad στο κα-

λάθι µε τα ρούχα, ακριβώς τη στιγµή που έµπαι-

νε στο δωµάτιο η µπέιµπι σίτερ.

«Γεια σου, Ζακ», του είπε.

«Τι θέλεις;» ρώτησε κακόκεφα εκείνος.

«Μην είσαι τόσο γκρινιάρης», του είπε χαµο-

γελώντας η µπέιµπι σίτερ. «Έχω κάτι για σένα».

Ναι, καλά, σίγουρα, σκέφτηκε ο Ζακ. Τι θα

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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µπορούσες να έχεις εσύ που να χρειάζοµαι εγώ;

Ωστόσο, έµεινε µε το στόµα ανοιχτό όταν είδε

τι κρατούσε στο χέρι της η µπέιµπι σίτερ. Ήταν

ένας γυαλιστερός, ασηµένιος δίσκος. Μια απο-

στολή από το ΚΓΕ. Ο Ζακ έριξε µια µατιά στην

κοπέλα. Προφανώς δεν ήταν µια συνηθισµένη

µπέιµπι σίτερ!

Εκείνη του έδειξε µια κάρτα του ΚΓΕ. «Πρά-

κτορας Μπλίζαρντ. Στις υπηρεσίες σου», του εί-

πε. «Έλα, πρέπει να διαβάσεις αµέσως την απο-

στολή».

Ο Ζακ έβγαλε το SpyPad από το καλάθι µε τα

ρούχα και φόρτωσε τον δίσκο.

«Πρέπει να φύγεις», τόνισε η πράκτορας

Μπλίζαρντ. «Ο αδελφός σου σε περιµένει απέ-

ναντι για να σε ενηµερώσει».

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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ΑΠΟΡΡΗΤΟΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΗΦΘΗ: 6 μ.μ.ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ: 8.23 μ.μ.
Το ΚΓΕ έλαβε ένα μήνυμα απότον καθηγητή Βόλερ, πράκτορατων εχθρών.
Ο Βόλερ έχει τα σχέδια μιαςκατασκοπευτικής μηχανής υψηλήςτεχνολογίας που ονομάζεται Δέσμη-Χ.Ο Βόλερ ισχυρίζεται ότι προτίθεται ναδώσει τα σχέδια και σε έχει προσκαλέσειστο προσωπικό του τζετ για νασυζητήσετε το θέμα.

Η προσφορά του λήγει αύριο, στις 6 μ.μ.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΝα συναντηθείς με τον καθηγητήΒόλερ και να πάρειςτα σχέδια της Δέσμης-Χ.

~ ΤΕΛΟΣ ~
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Ο Ζακ έγνεψε καταφατικά και έτρεξε προς την

πόρτα. Απ’ ό,τι φαίνεται, σκέφτηκε, θα λείψω και

αύριο από το σχολείο!

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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Ο
Ζακ βγήκε έξω και έριξε µια µατιά τριγύ-

ρω αναζητώντας τον Λίον. Είδε ένα µεγά-

λο φορτηγάκι από κάποιο καθαριστήριο παρκα-

ρισµένο στην απέναντι πλευρά του δρόµου.

Ήξερε ότι αυτό δεν ήταν ένα συνηθισµένο

φορτηγάκι. Ήταν το Κινητό Εργαστήριο Τεχνο-

λογίας (ΚΕΤ), το κρυφό εργαστήριο του Λίον. Ο

Ζακ άνοιξε την πόρτα και µπήκε µέσα. Ο Λίον

µαστόρευε κάτι πάνω σε έναν πάγκο. Τα µαστο-

ρέµατα ήταν η ειδικότητα του Λίον, αφού ήταν
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υπάλληλος τεχνικής υποστήριξης του ΚΓΕ, υπεύ-

θυνος για την ανάπτυξη συσκευών τεχνολογίας

και την οργάνωση αποστολών.

«Να ’σαι!» έκανε ο Λίον στρέφοντας το βλέµ-

µα του στον Ζακ. «Είναι ώρα να φύγουµε. Πρέ-

πει να βρίσκεσαι στον τόπο συνάντησης στις

6.30 π.µ.»

Ο Λίον πάτησε ένα πλήκτρο και το ΚΕΤ άρχι-

σε να κινείται. Ο Ζακ παρατήρησε ότι είχε τεθεί

σε λειτουργία ο αυτόµατος πιλότος.

«Πού ακριβώς είναι το σηµείο συνάντησης;»

ρώτησε ο Ζακ ρίχνοντας µια µατιά στην ώρα στο

SpyPad του.

88..3300  µµ..µµ..
«Ο καθηγητής Βόλερ θέλει να σε αφήσουµε σε

κάποιο σηµείο στο δάσος», του απάντησε ο Λίον.

«Θα σε παραλάβει από εκεί».

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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«Γιατί;»

«Τον ξέρεις τον Βόλερ», αποκρίθηκε ο Λίον.

«Όλα πρέπει να γίνουν µε απόλυτη µυστικότη-

τα. Θέλει να βεβαιωθεί ότι είσαι µόνος σου προ-

τού επιβιβαστείς στο τζετ του».

Ο Ζακ έγνεψε καταφατικά. Ο καθηγητής Βό-

λερ ήταν ένας παράξενος γερο-κλέφτης που ζού-

σε σε ένα τεράστιο τζετ και περνούσε τον περισ-

σότερο χρόνο του στο αέρα, κλέβοντας καινοτό-

µες τεχνολογίες.

Ο Ζακ είχε ξανασυναντήσει τον Βόλερ µια φο-

ρά, αλλά ο ηλικιωµένος άντρας είχε καταφέρει

να το σκάσει προτού προλάβει εκείνος να τον

συλλάβει.

«Γιατί θέλει να δώσει τα σχέδια χωρίς αντάλ-

λαγµα;» ρώτησε ο Ζακ. «Μυρίζοµαι παγίδα».

«Το ξέρω», αποκρίθηκε ο Λίον. «Το ίδιο πι-

ZAC  POWER  6 – ΜΑΧΗ  ΣΤΟΥΣ  ΒΑΛΤΟΥΣ
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